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ค�ำน�ำ

อ่านเล่มหนึ่งจบไปแล้ว ท่านนักอ่านอยากมอบต�าแหน่ง 'ราชาสายซึน' ให้กับ

ผิงอวี้เลยหรือเปล่าคะ ช่างบึ้งตึงยามอยู่ต่อหน้าฟู่หลันหยาเก่งเหลือเกิน แล้วก็เป็น 

'นักปีนหน้าต่าง' เสียด้วย 

มาถึงเล่มน้ีเขาก็ยังต้องคอยปกป้องฟู่หลันหยาต่อไปค่ะ พร้อมกับสืบหาตัว 

ผู้โจมตีทีไ่ม่ได้มีแค่พวกเดยีว คนจากฝ่ายมารเหมอืนค่อยๆ โผล่หน้าออกมา พอฟ้ามดื 

ทีไรเป็นได้เกิดความไม่สงบ 

ซึ่งในเล่มนี้ผิงอวี้ไม่เพียงต้องรบรากับคนส�านักพรรคต่างๆ เขายังต้องต่อสู้กับ

จติใจของตนเองด้วย ใจหน่ึงกห็ว่ันไหวกบั 'บตุรีขุนนางต้องโทษ' ไปแล้ว แม้รู้ว่าสถานะ

ที่ต่างกันและความบาดหมางระหว่างตระกูลจะท�าให้พวกเขาไม่อาจลงเอยด้วยดีได้ 

แต่เขาไม่อาจกะเกณฑ์ใจตนเองได้เลย ยิ่งไม่อาจทนเห็นนางใกล้ชิดกับบุรุษอื่นได้

สุดท้ายแล้วผิงอว้ีจะตัดสินใจกับความรักคร้ังน้ีอย่างไร จะคงสถานะเพียง

ขุนนางกับบุตรสาวขุนนางต้องโทษ หรือใกล้ชิดนางไปอีกข้ันหน่ึง แล้วการเดินทาง

ครั้งนี้จะพบเจอเรื่องราวใดอีก ไปติดตามต่อกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



จะว่าอย่างไรด ีนางเคยสมัผสัด้ามดาบซิว่ชนุยามเขาพกพาตดิกายอยู่หลายครัง้ ทุกครัง้ล้วน

แข็งเหมือนเช่นด้ามดาบซิ่วชุนที่สัมผัสได้ในตอนนี้ แต่หากว่ากันถึงความหนาบางแล้ว ดูเหมือนจะ

แตกต่างออกไป

อย่างเช่นตอนที่หลบหนีการไล่ล่าของหลินจือเฉิง ด้ามดาบตรงขาของเขาที่นางไปแตะเข้า

อย่างไม่ได้ตั้งใจเหมือนจะหนากว่าด้ามดาบเล่มนี้ที่อยู่ตรงหน้าอยู่บ้าง

นางสับสน หรือว่าผิงอวี้จะมีอาวุธอื่นที่พกติดกาย

ผิงอว้ีเห็นฟู่หลันหยาจับดาบซิ่วชุนเล่นอยู่นานแล้วทางหางตา ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไร 

เพียงคิดว่าเดิมทีเขาจะไปกินอาหารและหารือเรื่องธุระการงานกับหลี่โยวและประมุขหง ตอนน้ี 

กลับมาอยู่ท่ีห้องพักของฟู่หลันหยา อีกสักครู่จะต้องส่งหลี่หมินไปแจ้งให้ทราบสักหน่อย พวกเขา 

จะได้ไม่ต้องรอเก้อ

ใครเลยจะรู ้ผ่านไปสกัพักแล้วฟู่หลนัหยายังไม่มทีท่ีาจะวางดาบซิว่ชนุลง มอืซ้ายก�าด้ามดาบ 

มอืขวากลบัท�าท่าจรดน้ิวเป็นวงกลมแล้วเอยีงศรีษะด้วยสหีน้าครุน่คดิ เหมอืนก�าลงัเปรยีบเทยีบขนาด

อย่างจริงจัง

เขานึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ในทันที ใบหน้าพลันแดงก�่า ส�าลักชาออกมา



แนะน�ำตัวละคร

✱ ฟู่หลันหยา  บตุรสาวของฟูปิ่ง เคยหม้ันหมายกับบตุรชายคนโตของ

มหาบัณฑิตลู่เซิ่ง เป็นคนสุขุมใจเย็น

✱ ผิงอวี ้  บตุรชายคนเลก็ของซผีงิโหว ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการ

หน่วยองครักษ์เสื้อแพร ฉลาด เก่งเรื่องการต่อสู้

✱ หวังหลิง  ขันทข้ีางพระวรกายฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั ดแูลส�านักบรูพา 

เจ้าเล่ห์มากแผนการ มเีป้าหมายบางอย่างกบัฟูห่ลนัหยา

✱ หลี่หมิน  บุตรชายของอวิ๋นหยางป๋อ คอยจัดการงานต่างๆ ให้

ผิงอวี้ นับถือผิงอวี้เป็นทั้งเจ้านายและพี่ชายคนหนึ่ง

✱ หลี่โยว  พี่ชายของหลี่หมิน สหายรักของผิงอวี้ มีต�าแหน่งเป็น

แม่ทัพอู่เต๋อ

✱ ฉินหย่ง  คุณหนูใหญ่สกลุฉนิ มีต�าแหน่งเป็นประมขุฉนิ เบือ้งหน้า 

แต่งกายเป็นบุรุษ มีจิตใจผดุงคุณธรรม

✱ เติ้งอันอี ๋  คุณชายจวนหย่งอันโหว คอยหาทางใกล้ชิดกับ 

คณะเดินทางของผิงอวี้ ดูมีลับลมคมใน

✱ ฉินเยี่ยนซ ู  คุณชายใหญ่สกุลฉิน มีต�าแหน่งเป็นเจ้าส�านักฉิน  

ชอบฟู่หลันหยา
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แม่นมหลนิเห็นผงิอว้ีก�าลงัโกรธจดั เกรงว่าเขาจะท�าร้ายฟู่หลนัหยา

จึงไม่ยอมออกจากห้อง

แม้จะหน้าซีด น�้าเสียงสั่นเครือ แม่นมหลินก็ยังอยากจะพูดขอร้อง

อีกสักสองสามประโยค

แต่เพิ่งจะอ้าปาก มือที่กุมดาบของผิงอวี้ก็ขยับอย่างฉับพลัน

ฟู่หลันหยาเห็นท่าไม่ดีก็ไม่ค�านึงถึงอะไรอีกแล้ว รีบคว้าข้อมือ 

ผิงอวี้ที่กุมดาบไว้อย่างลนลานพลางร้องบอกแม่นมหลิน น�้าเสียงร้อนใจ 

"แม่นมไม่ต้องพูดอีก ออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะ"

แม่นมหลนิมหีรอืจะไม่รบัรูว่้าดาบเล่มนัน้ขยับเข้ามาประชดิตนเอง 

นางตกใจกลัวจนปากซีด ในท่ีสุดก็เข้าใจว่าน่ีไม่ใช่เวลาจะดึงดัน หันไป

มองฟู่หลันหยาน�้าตาคลอ ค่อยๆ ปลีกตัวออกห่าง เดินออกจากห้องไป

พลางคอยหันมามองอย่างพะวักพะวน

42
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ฟู่หลันหยามองส่งแม่นมหลินออกไปจากห้อง ถอนหายใจโล่งอก 

แต่กลบัลมืหดมอืกลบัมา ยังคงจบัข้อมอืผงิอวีไ้ว้ นางหนัไปมองเขาอย่าง

เย็นชา "ใต้เท้าผิงพอใจแล้วหรือไม่ ต่อไปจะท�าอะไรอีก"

จะท�ำอะไรอีก? ผิงอวี้ถลึงตาจ้องมองฟู่หลันหยา เห็นกันอยู่ว่านาง

หาทางซ่อนสิ่งของหลายต่อหลายครั้ง ยังจะท�ามาเป็นย้อนถามเขาอีก

สตรีผู ้น้ีฉลาดเกินไป ทั้งยังใจกล้า จึงได้เล่นลูกไม้ต่อหน้าเขา 

หลายครั้งหลายหนเช่นนี้

ไม่รูว่้านางถือดอีะไร หลงัจากเขาค้นตัวไปสองรอบแล้ว นางกยั็งคง

ท้าทายขีดจ�ากัดความอดกลั้นของเขาครั้งแล้วครั้งเล่า

อันท่ีจริงหลังจากได้ระบายโทสะไปในตอนแรก ความหงุดหงิด 

ของเขาก็ทุเลาลงบ้างแล้ว โดยเฉพาะตอนท่ีได้ชักดาบจ่อคอแม่นมหลิน

เมื่อครู่น้ี พอได้เห็นความหวาดหว่ันพรั่นพรึงในแววตาของฟู่หลันหยา

อย่างชัดเจน เขาก็รู ้สึกว้าวุ่นใจขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล ในช่ัวขณะน้ัน 

เกิดความรู้สึกอยากจะอ่อนข้อให้นางเสียอย่างนั้น

ทว่าเพียงชัว่พรบิตา เมือ่ผงิอว้ีเหลอืบไปเหน็ผ้าห่มบนเตียงข้างหลังนาง 

อย่างชดัเจน ผ้าผนืนัน้มสีเีหลอืงอมส้มดสูะดดุตาเป็นพิเศษ มนัคอยทิม่แทง 

สายตาเขาอยู่ตลอดเวลา

ท�าให้เขาพลอยนึกไปถึงท่าทางอันย�่าแย่ของตนเองตอนที่เกือบจะ

ตกหลุมพรางการท�าเสน่ห์ ความรู้สึกไม่พอใจตอนที่ได้เห็นนางป้อน 

ยาถอนพิษให้ฉินเยี่ยนซู และยังท�าให้นึกถึงความรู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่าน 

ที่ไม่อาจระบายกับใครได้ตลอดช่วงเช้านี้

เขารู้สึกได้รางๆ ว่าทุกครั้งที่มาระบายอารมณ์ต่อหน้าฟู่หลันหยา 
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ก็เหมือนกับทุบลงไปในนุ่น ไม่เพียงไม่หายหงุดหงิด กลับจะท�าให้ตนเอง

หงุดหงิดยิ่งกว่าเก่า

คิดถึงตรงนี้ผิงอวี้ก็ได้แต่ท�าใจแข็ง ไม่ว่าอย่างไรคราวน้ีเขาจะ 

ไม่ให้นางหาทางหลบเลี่ยงได้อีก...คราวก่อนเป็นหนังสือ คราวนี้เป็น 

ยาถอนพิษ คราวต่อไปใครจะรู้ว่านางแอบซ่อนของสิ่งใดไว้อีก!

เขาค่อยๆ ดึงมือนางที่จับข้อมือตนเองออกไปอย่างเย็นชา หันหลัง

เดนิห่างจากขอบเตียงแล้วหันไปมองรอบๆ ต้ังใจว่าจะไปค้นด้านหลังฉาก

บังลมก่อน ค่อยให้นางไปอยู่หลงัฉากอนัน้ัน จากนัน้สัง่ให้ถอดเสือ้ผ้าออก

ทีละชิ้น แล้วยื่นออกมาให้เขาตรวจดูจากด้านหลังฉากบังลม

อย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่นางรนหาท่ีเอง นางจะร้องไห้หรือจะโวยวาย 

ก็ช่าง ล้วนแต่ไม่อาจโทษเขาได้

ฟู่หลันหยาเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เขายังวางท่าข่มขู่ใช้อ�านาจ ต่อมาจู่ๆ 

ก็เดินออกห่างจากข้างเตียง ดูจากสายตาเขาท่ีกวาดมองส�ารวจไปทั่ว  

ไม่รู้เลยว่าเขาตั้งใจท�าสิ่งใด นางอดรู้สึกใจเต้นไม่เป็นส�่าไม่ได้ จึงมอง 

ตามเขาไปแล้วเรียกถาม "ใต้เท้าผิง?"

ผิงอว้ีไม่ตอบ กวาดมองไปไม่เพียงไม่เห็นฉากบังลม กลับเห็น

กระดาษเคลือบน�้ามันห่อหนึ่งวางไว้บนโต๊ะแทน ไม่ต้องคิดให้ถ่ีถ้วนก็รู้ 

ได้ว่าเป็นยาของฉนิเย่ียนซทูีม่อบให้นาง เขาอดรูส้กึเจบ็แปลบในใจไม่ได้ 

จึงชะงักเท้าแล้วยิ้มหยัน "น่ีเป็นยาท่ีเจ้าส�านักฉินให้เจ้ามามิใช่หรือ ไย 

ไม่รีบทาให้เร็วๆ เล่า"

พูดจบผิงอว้ีก็เงียบไปพักหน่ึง โมโหตนเองว่าเหตุใดต้องถามให ้

มากความ พานให้ย่ิงรู้สึกอึดอัดว้าวุ่นใจ ฟู่หลันหยำจะใช้ยำนี้หรือไม่  
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ข้ำไม่ได้ใส่ใจเสียหน่อย

ผิงอวี้ท�าทีเป็นไม่แยแสยานั้น แล้วเดินไปที่ด้านหลังเตียง

แม้คฤหาสน์หลังนี้จะเป็นของเขา แต่เขากลับไม่เคยมาพักเลย 

สักครั้ง ที่นี่กว้างขวาง เดินวนอยู่สักพักแล้วก็ยังหาฉากบังลมไม่พบ

ไหนเลยจะรู้ เขาเพ่ิงพูดจบ ฟู่หลันหยาก็ค่อยนึกข้ึนได้ว่าตนเอง

ยืนนานเกินไปจนเริ่มรู้สึกเจ็บเล็กน้อยที่ข้อเท้า เห็นผิงอวี้ไม่สนใจ นางจึง

เกาะเตียงแล้วค่อยๆ นั่งลง

ได้ยินผงิอว้ีพูดถงึยาทา นางก็นกึอยากใช้ขึน้มาครามครัน อยากให้

เขาเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นแทบแย่อยู่แล้ว ไม่สนใจด้วยซ�้าว่าน�้าเสียงที่ 

แฝงอาการเย้ยหยันของเขามีสาเหตุจากเรื่องใด นางเพียงตอบด้วย 

น�า้เสยีงเรยีบๆ ว่า "ตอนน้ีข้าใช้แต่ยาทาของท่านหมอหลวิจากเมอืงลิว่อนั

เท่านั้น ยาดีมากทีเดียว ไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาอื่นเลย"

ตอนนี้ผิงอวี้หาฉากบังลมพบแล้ว มันอยู่ในห้องอุ่น* ด้านหลังเตียง 

ก�าลังจะบังคับให้ฟู่หลันหยาไปที่ด้านหลังฉากบังลม พอได้ยินนางพูด 

ก็ถึงกับชะงักไปครู่หนึ่ง

น่ิงเงยีบไปครูใ่หญ่ แม้เขาไม่อยากจะพูดเรือ่งน้ีต่อแล้วแต่ก็อดไม่ได้  

จึงถามอย่างเย็นชา "ตอนใกล้จะตายเขายังไม่ลืมเอายามาให้เจ้า ถ้าเจ้า

ไม่ใช้ เจตนาดีของเขามิใช่เสียเปล่าหรือ"

แม้ฟู่หลันหยาจะไม่เห็นสีหน้าผิงอวี้ แต่นางได้ยินน�้าเสียงถากถาง

ของเขาอย่างชัดเจน จึงรู้สึกงงงันด้วยไม่รู้ที่มาที่ไป "ในการเดินทางครั้งนี้

มผู้ีคดิร้ายมากเหลอืเกิน ทัง้ยงัคอยสรรหาวิธีการต่างๆ มาใช้ไม่รูจ้กัเลกิรา 

* ห้องอุ่น หมายถึงห้องเล็กๆ ที่กั้นแยกไว้ส�าหรับวางเตาผิงไฟและเตียงเตาเพื่อให้ความอบอุ่น
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ไม่ว่าเขาจะจริงใจเพียงใดข้าก็ไม่กล้าไว้ใจ เจ้าส�านักฉินอาจเป็นคนดี  

แต่ถ้ายานั้นไม่ได้ผ่านการตรวจสอบก่อน ข้าก็ไม่กล้าใช้"

เดิมทีผิงอว้ีก็รู ้สึกว่าความโกรธเกรี้ยวในใจก่อนหน้านี้ลดลงไป 

ไม่น้อยแล้ว แต่พอได้ยินนางบอกว่า 'เจ้าส�านักฉินอาจเป็นคนดี' ก็รู้สึก

รวดร้าวใจขึน้มาอกี จงึประชดประชนั "เจ้าเอายาถอนพิษท่ีอตุส่าห์ซ่อนไว้

กับตัวตลอดทางมารักษาเขา ก็แสดงว่าไว้ใจเขาแล้วนี่ ไยต้องพูดถึงเรื่อง

ไว้ใจหรือไม่ไว้ใจกันอีก"

ฟู่หลันหยากระตุกมุมปาก "เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อคืน ไม่ว่าใคร 

ก็คงไม่อาจน่ิงดูดายปล่อยให้คนตายโดยไม่ช่วยเหลือแน่ ข้าช่วยเขา 

เป็นเรื่องของคุณธรรม ไม่เก่ียวกับเรื่องไว้ใจหรือไม่ไว้ใจเสียหน่อย เขา 

ไม่ได้มคีวามมุง่หมายใดก็ดไีป แล้วถ้าเขาเป็นคนดจีริงๆ หากต้องตายไป

มเิท่ากับตายอย่างไม่เป็นธรรมหรอื ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าข้าเองก็ไม่ได้เชือ่มัน่ 

ในตัวยาถอนพิษ คิดแค่ว่าลองใช้ดู เผื่อจะช่วยชีวิตเขาได้เท่านั้นเอง"

ผิงอวี้นิ่งอึ้ง ผ่านไปครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่า "เหตุใดเจ้าจึงกล้าใช้ยาของ

ท่านหมอหลิวเล่า ไม่กลัวข้าจะวางยาเจ้าหรือ"

ฟู่หลนัหยามองปลายเตยีง สหีน้าประหลาดใจ ข้ำมทีำงเลอืกด้วยหรอื  

ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ำอำหำรสำมมือ้ต่อวันล้วนต้องให้เขำจดัหำมำให้ ตอนที ่

อยู่ร่วมห้องกันทุกวัน ผิงอวี้ย่อมมีโอกำสเป็นร้อยเป็นพันครั้งที่จะลงมือ

"ถ้าพวกท่านจะท�าร้ายข้า ก็คงลงมอืไปแล้วตัง้แต่ตอนทีอ่ยู่เมอืงชวีจิง้  

ไยต้องรอจนพบเจอศตัรรู้ายกาจมากมายเช่นน้ีแล้วค่อยแสร้งลงมือด้วยเล่า"  

นางเงยหน้าขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่าง "ลองถามใจข้าเองดูแล้ว ยามนี้

นอกจากใต้เท้าผิง ข้าก็ไม่กล้าไว้ใจใครทั้งสิ้น"
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อันที่จริงยังมีอีกประโยคที่นางไม่ได้พูดออกมา...

ผิงอวี้ไม่เคยปิดบังท่ำทีรังเกียจที่มีต่อข้ำมำก่อน ดังน้ันย่อมไม่คิด

จะหำทำงหลอกลวงข้ำเพ่ือให้เชื่อใจเป็นแน ่ เนื่องจากเขาท�าทุกสิ่งอย่าง

เปิดเผยเช่นนี้ นางจึงไม่จ�าเป็นต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา

อย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเมื่อสักครู่ ไม่เพียงแค่เขาบุกเข้ามาท�าท่า

โมโหโกรธเกรีย้วเท่าน้ัน แต่ยังเอาดาบมาขู ่ร�า่ร�า่จะสงัหารแม่นมของนาง

อีกด้วย เห็นได้ชัดว่ากลัวนางจะมีความรู้สึกดีๆ ให้กับเขา

ผิงอว้ีได้ยินค�าพูดนี้ก็ยืนน่ิงไม่พูดอะไรอยู่เป็นนาน ค�าพูดของนาง

ประหน่ึงสายลมแผ่วเบาพัดพาเข้าสู่ในอก เพียงครู่เดียวก็หอบเอาความ

หงดุหงดิกลดักลุม้ท่ีสะสมอยู่ในใจของเขาให้กระจดักระจายไปได้ไม่น้อย

น�้าเสียงของนางยังแฝงด้วยความเย็นชาเรียบเฉย เขาจึงรู ้ว่า 

การกระท�าของตนเองเมื่อครู ่น้ีท�าให้นางเจ็บแค้นเสียแล้ว จึงอดจะ 

นึกเสียใจไม่ได้

ย่ิงมานึกถึงสิ่งท่ีตนเองจะท�าต่อไปก็ใจหายวาบทันที ถ้าบังคับจะ

ค้นตัวนางให้ได้ จะไม่กลายเป็นท�าให้นางรังเกียจเขาหนักขึ้นอีกหรือ

เขาย่อมไม่กลวัว่านางจะรงัเกียจ แต่ถ้านางเกิดรูส้กึขยะแขยงในตัวเขา 

เพราะเรือ่งนี ้ระหว่างการเดนิทางต่อจากนีน้างคงไม่ยอมให้ความร่วมมอื

อีกต่อไป นั่นจะไม่ยิ่งยุ่งยากมากกว่าเดิมหรือ

ไฉนต้องบีบให้นางสิ้นไร้หนทางด้วยเล่า

คดิมาถึงตรงนีเ้ขาก็ท�าเป็นกระแอมกระไอ แล้วเดินออกมาช้าๆ จาก

ด้านหลังเตียง 

ฟู่หลันหยาได้ยินเสียงเขาเดินออกมาก็รู้ว่าต้องลุกแล้ว แต่เรื่อง 
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เมื่อคืนท�าให้นางรู้สึกเหน็ดเหน่ือยมากเกินไป ประกอบกับเมื่อครู่นี้ถูก 

ผงิอว้ีตะคอกจนตกอกตกใจ เวลานีส้องขาจงึอ่อนยวบ จ�าต้องนัง่อยู่ท่ีเตียง

อีกครู่หนึ่ง รอจนอาการวิงเวียนค่อยๆ ดีขึ้นบ้างก็เห็นผิงอวี้เดินมา นางจึง

เม้มปากเอ่ยว่า "ขออภยัด้วย ข้ารูส้กึไม่ค่อยสบาย ลกุไม่ข้ึนจริงๆ ถ้าใต้เท้าผงิ 

อยากให้ข้าลุกขึ้นก็โปรดให้ข้านั่งพักสักครู่เถอะ"

ผงิอว้ีเหน็สหีน้าของนางดูซดีขาวอยู่บ้าง ความรูส้กึเสยีใจท่ีมอียู่เดมิ

ก็ย่ิงทบทวี เขาจงึวางสหีน้าไม่ถูกอยู่บ้าง แล้วบอกให้นางนัง่ลง มองดนูาง

พลางพูดข้ึนว่า "ข้าขอถามเจ้าอีกครั้ง ในตัวเจ้ายังเก็บซ่อนส่ิงอื่นไว้อีก 

หรือไม่"

ตลอดมาฟู่หลนัหยาเป็นคนทีอ่่านความคดิคนได้จากน�า้เสยีง พอได้ยิน 

เขาถามเช่นนี้ก็ตกใจ

แม้ไม่ทราบว่าเหตุใดจู่ๆ  ผงิอว้ีจงึยอมปล่อยให้เร่ืองน้ีผ่านไป แต่นาง 

ไม่ยอมพลาดโอกาสอันหาได้ยากน้ีแน่ๆ จึงรีบส่ายหน้า "ของท้ังสองส่ิง

เป็นของที่ท่านแม่ท้ิงไว้ให้ ข้าหวงแหนมากจึงได้แอบซ่อนไว้ นอกจาก 

สองสิ่งนี้แล้วก็ไม่ได้ซ่อนสิ่งใดไว้อีก" นางพยายามพูดด้วยน�้าเสียงจริงใจ

อย่างที่สุด

ผงิอว้ีจ้องมองนาง ผ่านไปพักใหญ่จงึค่อยพยักหน้า "ก็ได้ ข้าจะลอง

เชื่อเจ้าอีกสักครั้ง ถ้ามีคราวหน้าอีก ข้าไม่ปล่อยเจ้าแน่ ตอนนี้ข้ายังม ี

เรื่องอื่นต้องไปท�า รอให้ข้ากลับมาคืนนี้ก่อน ยังมีเรื่องจะถามจากเจ้าอีก 

เจ้าควรรู้ไว้ว่าถ้าอยากจะสืบให้รู้โดยเร็วว่าเหตุใดนิกายเจิ้นหมัวและ 

กลุ่มอื่นๆ ถึงได้จ้องจะเล่นงานเจ้า ทางที่ดีเจ้าควรจะบอกทุกอย่างกับข้า

โดยไม่ปิดบังอ�าพราง และอย่าได้หาทางเล่นลูกไม้อีกเป็นอันขาด"



14

รัตติกาลซ่อนกล 2

ฟู่หลันหยาเป็นคนฉลาดหลักแหลม นางย่อมฟังความนัยจาก 

ค�าพูดของเขาออก จากเมือ่ก่อนทีเ่อาแต่บอกว่าอยากเล่นงานส�านักบรูพา

แทบแย่ กลับเปลี่ยนเป็นอยากสืบหาสาเหตุที่คนเหล่านั้นจ้องจะเล่นงาน

นาง

ฟู่หลันหยาประหลาดใจ หรือเพรำะผิงอว้ีเองก็พลำดท่ำให้นิกำย

เจิ้นหมัวหลำยต่อหลำยครั้ง เขำจึงพลอยเกลียดนิกำยเจิ้นหมัวไปด้วย

อย่ำงนั้นหรือ อืม ดูจำกนิสัยของเขำแล้วก็ไม่ใช่ว่ำจะเป็นไปไม่ได้

แม้ไม่รู ้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากสาเหตุใด แต่ในเมื่อเขา 

ยอมท�ามากกว่าการหาทางจบัผดิเพ่ือเล่นงานหวังหลงิ มาเป็นการสืบสวน

เรื่องของคนเหล่านั้นที่จ้องจะเล่นงานนางแทน ส�าหรับนางท่ีตกอยู่ใน

สถานการณ์ล�าบากตอนนี้ นับว่ามีแต่ข้อดีทั้งสิ้น

คิดได้เช่นนี้ ความรู้สึกเคียดแค้นเมื่อครู่ท่ีจู่ๆ ถูกเขาอาละวาดใส ่

ก็ลดลงไปไม่น้อย นางรีบพยักหน้าแล้วย้ิมน้อยๆ "ใต้เท้าผิงวางใจเถอะ 

ข้าจะไม่ปิดบังเรื่องใดอีก"

ผิงอว้ีมองดูฟู่หลันหยาเงียบๆ อยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงเดินออกห่างจาก

ข้างเตียงไปที่หน้าประตู เปิดประตูเดินออกจากห้องไป

แม่นมหลนิยืนกระสบักระส่ายอยู่หน้าประตู ได้ยินผิงอวีอ้อกมาแล้ว

ก็ตกใจจนรีบยืนหลบเข้าข้างทาง

ผิงอวี้เดินผ่านนางไป ไม่หันมามองด้วยซ�้า

ตอนแรกแม่นมหลนิยังไม่กล้าท�าอะไรบุม่บ่าม รอจนผิงอว้ีเดินออกไป 

จนพ้นเรอืนแล้ว นางจงึค่อยว่ิงเข้าไปในห้องอย่างร้อนใจ ในใจว้าวุ่นย่ิงนกั  

ไม่รู้เลยว่าเมื่อครู่นี้ตอนที่อยู่ในห้องผิงอว้ีได้ทุบตีหรือด่าทออะไรคุณหนู
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ของนางบ้าง หรือเขาจะ...

แต่พอแม่นมหลนิเงยหน้าขึน้มองก็เห็นฟู่หลนัหยานัง่อยูท่ี่ขอบเตยีง

อย่างเรยีบร้อย แม้สหีน้าจะไม่ค่อยดนีกั ทว่าไม่ได้ดโูกรธข้ึงหรือเจบ็ช�า้ใจ 

นางจงึรบีเดนิเข้าไปหา มองส�ารวจอกีฝ่ายอย่างละเอยีด แล้วเอ่ยข้ึนอย่าง

ระมัดระวัง "คุณหนู เมื่อครู่นี้ใต้เท้าผิงเขา..."

ฟู่หลนัหยาส่ายหน้าด้วยท่าทางเหน็ดเหน่ือย ปลอบนางด้วยน�า้เสียง

อ่อนโยน "เขาถามข้าสองสามเรื่องเท่านั้น ไม่ได้ท�าอะไรเลย"

แม่นมหลินเห็นเสื้อผ้าฟู่หลันหยายังเรียบร้อยดี และไม่เหมือน

พยายามข่มกลัน้ความเจบ็ใจไว้ก็วางใจ แต่หวนนกึถงึท่าทางเกรีย้วกราด

ของผงิอวีเ้มือ่ครูน่ีต้อนท่ีเข้ามาในห้องก็ยังตกใจไม่หาย "ใต้เท้าผงิไม่ซกัไซ้

เอาความที่คุณหนูแอบซ่อนของไว้กับตัวแล้วหรือเจ้าคะ"

ฟู่หลนัหยาเหน็ดเหน่ือยท้ังกายใจนานแล้วจงึล้มตวัลงนอน หลบัตา

ตอบไปว่า "คงระงับไว้ชัว่คราวไม่สบืสาวราวเรือ่งแล้ว แม่นมเองก็เหนือ่ย

มิใช่หรือ ในเมื่อเขาไปแล้ว แม่นมก็นอนพักผ่อนกับข้าสักพักเถอะ"

ใครเลยจะรู้ สองนายบ่าวเพ่ิงล้มตัวลงนอนได้ไม่นานก็มีคนรับใช้

มาแจ้งท่ีด้านนอก "คุณชายมีค�าสั่งมา บอกว่าที่เรือนหลังนี้ยังมีพิษง ู

หลงเหลืออยู่ จึงให้พวกบ่าวมาพาท่านท้ังสองไปพักเรือนที่อยู่ด้านข้าง 

ตอนนี้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านทั้งสองย้ายไปพักอีกเรือนด้วย"

ฟู่หลนัหยากับแม่นมหลนิแปลกใจมาก แม้ก่อนหน้านีภ้ายในลานเรือน 

จะเละเทะจนมสีภาพดูไม่ได้ แต่ตอนน้ีเก็บกวาดจนสะอาดเรียบร้อย แทบ

ไม่เกี่ยวอะไรกับภายในห้องพักเลย ทุกอย่างยังเรียบร้อยดี เหตุใดจึงต้อง

เปลีย่นเรอืนทีพั่กด้วยเล่า แต่ในเมือ่เป็นค�าสัง่ของผงิอว้ี พวกนางก็ไม่กล้า
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ต่อรอง จึงเก็บเสื้อผ้าข้าวของที่น�าติดตัวมา แล้วเดินตามคนรับใช้ไปยัง

เรือนเล็กๆ อีกแห่งหนึ่ง

พอเข้ามาในเรอืน เหน็บนเตยีงเปลีย่นผ้าปนูอนใหม่เอีย่ม สองนาย

บ่าวเหนด็เหนือ่ยจงึไม่คิดอะไรให้มาก เก็บข้าวของเรยีบร้อยแล้วก็เข้านอน

ผิงอว้ีมาถึงห้องหนังสือนอก หลี่โยวก�าลังนั่งเขียนจดหมายอยู ่

หลังโต๊ะ

เห็นเขามาหา หลี่โยวก็วางพู่กันลง ย้ิมให้แล้วว่า "ไม่เห็นหน้าเจ้า

ตั้งแต่เช้าแล้ว ไปที่ใดมา"

พูดจบหลีโ่ยวเหน็สหีน้าผงิอว้ีแม้จะไม่ได้ย้ิมแต่ก็ดอู่อนโยนลงมาก 

จึงมองเขาด้วยความแปลกใจ "เจ้าดื่มสุราเคล้านารีในหอคณิกามา 

หรือไร ตอนที่ออกไปยังหน้าด�าคร�่าเครียดแทบดูไม่ได้ ตอนนี้กลับ 

หน้าระรื่นเสียอย่างนั้น"

ผงิอว้ีกลบัมาตีหน้าขรมึดังเดิม น่ิวหน้าเอ่ยว่า "ตอนนียั้งมเีร่ืองส�าคัญ 

ต้องท�า ไม่มีเวลามาตีฝีปากกับเจ้า"

พูดจบก็สั่งให้คนรับใช้เรียกตัวพวกสวี่เฮ่อเข้ามา แล้วเริ่มสอบถาม

สิ่งที่ผู้คุมกฎซ้ายเปิดปากสารภาพเมื่อคืนอย่างละเอียด
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พอสวี่เฮ่อกับหลินเหวยอันเข้ามา ผิงอวี้ก็ถามว่า "เมื่อคืนสอบสวน

ได้ความอะไรมาบ้าง"

สว่ีเฮ่อหยิบกระดาษจดปึกหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ แล้วย่ืนส่งให ้

ผิงอว้ี "ผู้คุมกฎซ้ายเจ้าเล่ห์กลับกลอกนัก คอยพูดลวงพวกข้าน้อย พอ 

ลงทัณฑ์ทรมานแล้วจึงค่อยรู้จักอ่อนข้อลงบ้าง แต่น่าเสียดาย เพ่ิงจะ 

เริ่มสอบก็ถูกฝูงงูของนิกายเจิ้นหมัวก่อกวนเข้าเสียก่อน จึงไม่ทันได้

สอบสวนต่อขอรับ"

ผิงอวี้รับกระดาษปึกนั้นมา กวาดตาอ่านคร่าวๆ ทั้งหมด หัวคิ้วก็

ขมวดมุ่น

สวี่เฮ่อเหลือบเห็นสีหน้าผิงอวี้ก็รีบรายงานต่อ "ตามที่ผู้คุมกฎซ้าย

ให้การ เหตทุีพ่วกเขานกิายเจิน้หมวัต้องการจะจบัตวับตุรขีนุนางต้องโทษ

ให้ได้ก็เพราะในมือพวกเขามีของสิ่งหน่ึง ถ้าขาดบุตรีขุนนางต้องโทษ 

43
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ในฐานะตัวเร่งยาไป ของสิ่งนั้นก็เท่ากับเป็นเพียงเศษเหล็กเท่านั้น ตามที่

นางบอกมา ถ้าอยากจะใช้งานสิ่งน้ันให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องหา 

สิ่งต่างๆ ท่ีเหลือมาให้ครบ แต่น่าเสียดาย เพราะการต่อสู้นองเลือด 

เมือ่ย่ีสบิปีก่อน ท�าให้ของสิง่นัน้โชคร้ายถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วน นอกจาก

ส่วนทีห่วังหลงิและนิกายเจิน้หมวัแย่งชงิมาได้ฝ่ายละส่วนแล้ว ทีเ่หลอือกี

สามส่วนกลับไม่รู้ว่าตกไปอยู่ในมือของผู้ใดบ้าง"

"ย่ีสบิปีก่อน? การต่อสูน้องเลอืด?" หลีโ่ยวรูเ้รือ่งราวต่างๆ ในยุทธภพ 

ละเอียดลอออย่างย่ิง ทว่าไม่เคยได้ยินเรื่องน้ีมาก่อน จึงงงงันไม่รู้เหนือ 

รู้ใต้ไปชั่วขณะ "นางบอกหรือไม่ว่าเอาสิ่งนี้มารวมกันเพื่อจะใช้ท�าสิ่งใด"

สว่ีเฮ่อส่ายหน้า เอ่ยว่า "ตอนนั้นแม้ว่านางจะถูกทรมาน แต่กลับ 

ยืนกรานว่าหวังหลิงเองก็รู้เรื่องไม่น้อยไปกว่านาง ให้ข้าน้อยมาเรียน

ใต้เท้าว่าแทนที่จะมาบีบคั้นเอากับนิกายเจิ้นหมัว มิสู้ให้ท่านคิดหาทาง

ว่าจะเล่นงานไอ้แก่หวังหลิงอย่างไรเสียดีกว่า เขาน่ันแหละท่ีเป็นตัวการ

ที่แท้จริง เวลานั้นข้าน้อยก�าลังทรมานเพื่อจะสอบสวนเอาความต่อ ฝูงงู

ของนิกายเจิ้นหมัวก็บุกเข้ามาในลานเรือนพอดี"

แล้วรายงานอีกว่า "ใต้เท้า ค�าให้การของผู้คุมกฎซ้ายทั้งหมด  

ข้าน้อยคัดลอกลงในกระดาษแล้ว"

ผงิอว้ีนิง่เงยีบอดึใจหน่ึง น�ากระดาษไปวางไว้บนโต๊ะ มองดพูวกเขา

พลางเอ่ยว่า "ข้าเข้าใจแล้ว เมื่อคืนเหน็ดเหน่ือยกันมาก พวกเจ้าไป 

พักผ่อนก่อน เรื่องอื่นค่อยมาหารือกันภายหลัง"

"ขอรับ" ทั้งสองถอยออกจากห้องไป

หลี่โยวลุกขึ้นยืน เอามือไพล่หลังเดินกลับไปกลับมาในห้อง 
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หลายก้าว แล้วหันไปมองผิงอว้ีอย่างงุนงงสงสัย "ของใดกันท่ีชักน�าให ้

คนมากมายเพียงนี้มายื้อแย่ง ค�าพูดนางจริงกี่ส่วนเท็จกี่ส่วนกันแน่"

ผิงอว้ีนิ่งเงียบนานเป็นพักใหญ่ แล้วจึงพูดข้ึน "ไม่ว่าจริงหรือเท็จ 

ระหว่างการเดินทางครั้งน้ี คนหลายกลุ่มที่ปรากฏตัวออกมาสร้างความ

เดอืดร้อนให้บตุรขีนุนางต้องโทษก็มใิช่เรือ่งเท็จแน่นอน นอกจากส�านักบรูพา 

กับนกิายเจิน้หมวัแล้วยังมพีรรคตงเจยีว ดูจากสถานการณ์ในตอนน้ี ต่อไป 

จะยังมีอีกหลายกลุ่มปรากฏตัวออกมาอีก"

พอนึกถึงเติ้งอันอี๋ จู่ๆ ความคิดหน่ึงก็ผุดขึ้นในใจผิงอว้ี ท่ีเติ้งอันอี๋

สามารถโน้มน้าวให้พรรคตงเจยีวร่วมมอืกับเขาวางกับดกัได้ คงเป็นเพราะ

ในมือเขาเองก็มี 'สิ่งล�้าค่า' ด้วยใช่หรือไม่ มิเช่นนั้นจะอธิบายการกระท�า

ของเขาตลอดการเดินทางครั้งนี้ได้อย่างไร

แต่ผิงอว้ีก็รู้ดีว่าแม้ท้ังหลี่โยวและตัวเขาเองจะมีแหล่งข่าวที่กว้าง

และหลากหลายซับซ้อน ทว่ากลับไม่เคยได้รับรู้เร่ืองที่ชาวยุทธ์เรียกว่า 

'การต่อสูน้องเลอืดเมือ่ย่ีสบิปีก่อน' เลย อีกท้ังพรรคตงเจยีวและพรรคอืน่ๆ 

ก็หายหน้าไปจากยุทธภพยาวนานถึงย่ีสิบปีแล้ว ดูจากอายุของเติ้งอันอี๋ 

อีกฝ่ายไปล่วงรู้ข่าวลึกลับอันเก่าแก่นี้มาจากที่ใดกันแน่

จู่ๆ หลี่โยวก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงหยุดเดิน บอกด้วยท่าทางครุ่นคิด 

"มาลองคิดด ูถ้าสิง่ทีผู่ค้มุกฎซ้ายพูดมาเป็นความจริง การท่ีพรรคตงเจยีว

ยอมปรากฏตัวขึ้นในยุทธภพอีกครั้ง อยู่ห่างไกลกันนับพันหลี่ยังอุตส่าห์

มาระรานบตุรขีนุนางต้องโทษ เป็นไปได้มากทีใ่นมอืพวกเขาจะมสีิง่ล�า้ค่า

หายากน้ันอยู่สักชิ้น ที่น่าแปลกก็คือเต้ิงอันอ๋ีใช้วิธีการใดจึงยุให้พรรค 

ตงเจียวมาร่วมมือด้วยได้ เจ้าว่าคนจ�าพวกคุณชายชั้นสูงอย่างเขา จู่ๆ  
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มาร่วมมือกับคนในยุทธภพ ที่แท้มีความมุ่งหมายใดกันแน่"

ผิงอว้ีหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่พรรคตงเจียวบุกจู่โจมโรงเตี๊ยมคืนน้ัน 

หยิบกระดาษปึกนัน้ออกมากางออกอ่านอกีครัง้พลางว่า "ไม่ว่าเขาคดิจะ

ฉวยโอกาสช่วงชุลมุน หรือตัวเขาเองก็มีของล�้าค่าอยู่ในมือด้วยส่วนหนึ่ง 

คราวก่อนเจ้าก็เคยบอกมิใช่หรือ แม้พรรคตงเจียวจะแทบไม่ปรากฏตัว

ออกมา แต่ในอดีตก็ข้ึนชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมอ�ามหิต ไม่มีเรื่องชั่วใด 

ที่ไม่เคยท�า ดูจากที่พวกเขามีก�าลังกล้าแข็งถึงเพียงนี้ ย่อมไม่น่าจะยอม

ให้ใครมาสั่งการได้ดังใจ แต่ตอนที่จู่โจมโรงเต๊ียมคืนนั้น พอเหล่าชาว 

พรรคตงเจียวถูกจับได้ก็ล้วนมีอาการพิษก�าเริบจนตายกันหมด ไม่เหลือ

ผู้ใดรอดชีวิตแม้แต่รายเดียว แต่องครักษ์ใต้บังคับบัญชาของเติ้งอันอี ๋

จากจวนหย่งอันโหวกลับไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย จากเรื่องนี้จะ 

เห็นได้ว่าพรรคตงเจียวกลายเป็นหมากในมือของเติ้งอันอ๋ีแล้วต้ังแต่แรก 

ส่วนจะเป็นด้วยเหตุผลกลใดกลับไม่อาจรู้ได้ แต่พอจะสรุปได้ว่าของ 

สิ่งนั้นอาจตกมาถึงมือเติ้งอันอี๋แล้วก็เป็นได้"

"เจ้าจะบอกว่าเติ้งอันอี๋ก็มีของสิ่งน้ันด้วย?" หล่ีโยวย้อนถามอย่าง

ประหลาดใจ ตลอดมาเขามกัรูใ้จผงิอว้ี เพียงชัว่พรบิตาจงึนกึออกถึงความ

ซับซ้อนซ่อนเงื่อนของเรื่องนี้ได้อย่างกระจ่างแจ้ง

ผงิอว้ียกมมุปาก ทิง้กระดาษกลบัลงไปบนโต๊ะ เอนหลังพิงพนักเก้าอี้

แล้วเอ่ยว่า "ไม่รูว่้าในมอืเขามขีองสิง่นัน้ก่ีส่วนกันแน่ ถ้ามอียู่ส่วนหน่ึงก่อน

แล้วตั้งแต่ก่อนจะได้แรงสนับสนุนจากพรรคตงเจียว รวมกับส่วนหนึ่งท่ี 

ได้จากพรรคตงเจียว เช่นนั้นก็มีสองส่วนแล้ว หรือต่อให้เพ่ิงได้ชิ้นแรก 

มาจากพรรคตงเจยีว เพ่ือจะได้ครอบครองส่วนอืน่ๆ ทีเ่หลอื ต่อไปเกินครึง่
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เขาจะต้องขอติดตามไปด้วย ย่อมไม่ยอมรามืออย่างแน่นอน"

หลีโ่ยวเดาะลิน้พลางกล่าวว่า "มองไม่ออกเลยว่าเติง้อนัอีผู๋ม้ท่ีาทาง

ดุจคุณชายผู้สง่างามอบอุ่นอ่อนโยนเรียบร้อยมีมารยาท แท้ที่จริงกลับ 

เจ้าเล่ห์เพทุบายไม่เบาเลยทีเดียว"

ดเูหมอืนเขาจะนกึอะไรขึน้ได้อกี จงึทอดถอนใจคล้ายแสร้งท�า "ผิงอว้ี  

เจ้าว่าหลายปีมาน้ี ในเมืองหลวงมีคนชั้นสูงจากตระกูลใดบ้างที่ไม่ได ้

ยึดถือเติ้งอันอี๋เป็นแบบอย่างอันดีงามไว้สั่งสอนบุตรหลาน ต่างพากัน 

บอกว่าเขาทัง้อ่อนโยนและโอบอ้อมอาร ีสง่างามสภุาพน่าเทดิทูน เรยีกได้ว่า 

เป็นต้นแบบของลูกหลานแห่งเมืองหลวง โดยเฉพาะผู้อาวุโสตระกูลข้า 

มักชอบเอาข้าไปเปรียบกับเจ้าหนุ่มน่ัน บอกว่าที่เหมือนกันก็แค่เป็น 

บุตรหลานบ้านแม่ทัพ แต่หลานของนางกลับไม่อ่อนน้อมมีวินัย ท�าตัว 

ไม่ต่างจากลิงค่าง ส่วนเติ้งอันอี๋นั้นดีงามราวกับเทพบุตรบนฟ้าท่ีหามิได้

ในใต้หล้า"

ผงิอวีเ้หลอืบมองหลีโ่ยว แม้น�า้เสยีงจะมแีววกระทบกระเทียบอยู่บ้าง  

แต่สหีน้าอกีฝ่ายกลบัไม่ดูเหมอืนขุน่ใจ เขาจงึหวนนกึถึงฮหูยินผูเ้ฒ่าผูเ้ป็น

มารดาของอว๋ินหยางป๋อ แม้คนผู้นั้นจะขี้โมโหอยู่บ้าง แต่ก็รักใคร่เอ็นดู

หลานชายคนรองอย่างหลี่โยวมากที่สุด จึงรู้ว่าที่อีกฝ่ายพูดเช่นนี้ก็แค่จะ

เย้าท่านย่าผู้ชราของตนเองเท่านั้น

หลีโ่ยวยังพูดต่อ "แต่จะว่าไปก็แปลก ต้ังแต่ได้รูจ้กัเติง้อนัอี ๋ข้ากร็ูส้กึ

ไม่ถูกชะตากับเจ้าน่ีเลย เรือ่งตอนยังเด็กก็ช่างเถอะ ข้าจ�าได้ว่ามอียู่ปีหนึง่

ที่เขาล้มป่วยหนัก ต้องนอนซมกับเตียงอยู่นานสามเดือน พอหายดีแล้ว

กลับดูผิดแปลกไปจากเดิมไม่น้อย ไม่ต้องพูดถึงเร่ืองอื่น พอพวกเรา 
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เหล่าคณุชายมารวมตวักันเล่นเตะลกูหนงัหรอืขีม้่า มคีราวใดบ้างทีไ่ม่เล่นกัน 

อย่างสนุกสดุเหว่ียง มเีพียงเขาทีว่างท่าเคร่งขรมึเกินวยัตัง้แต่อายุยังน้อย 

คอยระวงัตวัส�ารวมกายวาจาอยู่ตลอดเวลา ราวกับเกรงว่าใครจะจบัผดิเขา 

ได้อย่างไรอย่างนั้น ข้าเห็นแล้วยังเหนื่อยแทน"

ผิงอวี้ไม่พูดอะไร ตอนเด็กๆ แม้เขาจะได้เล่นสนุกกับลูกหลานบ้าน

สกุลเติ้งอยู่บ่อยครั้ง แต่เติ้งอันอี๋กลับชื่นชอบการอ่านหนังสือและบทกวี 

ไม่เหมือนเขาที่ชอบควงหอกร�ากระบอง ไม่เคยเกียจคร้านหย่อนยาน 

แม้สกัชัว่เค่อเดยีว ดงันัน้เขาจงึได้เล่นกับบตุรคนโตกับคนท่ีสามมากกว่า

ส่วนเรื่องเต้ิงอันอี๋ล้มป่วยตามท่ีหลี่โยวพูดถึง เขาก็พอจะมีภาพจ�า

อยู่บ้าง จ�าได้ว่าหลังจากเติ้งอันอี๋หายป่วยไม่นาน ทางบ้านของผิงอว้ีก็ 

เกิดเรือ่งข้ึน กระทัง่ผ่านไปสามปีได้กลบัมาจากเมอืงเซวียนฝู ่สองตระกูล

ก็เลิกไปมาหาสู่กันแล้ว จึงไม่ทราบว่าจนถึงบัดนี้เติ้งอันอี๋วางตัวเช่นไร

หลี่โยวได้แต่พูดคนเดียวอยู่สักพัก พอเห็นผิงอว้ีไม่โต้ตอบก็คิดว่า

คงหวนนึกถึงตอนที่ถูกเนรเทศในอดีต เกรงว่าเขาจะไม่พอใจจึงรีบ

กระแอมกระไอ แล้วเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างแนบเนียน "ค�าให้การของผู้คุม

กฎซ้ายตรงกับท่ีเจ้าคาดเดาไว้ก่อนหน้านีพ้อด ีหวังหลงิก�าลงัตามหานาง

จรงิๆ เขาอาศัยอ�านาจอนัมากมายของส�านกับูรพา ทางหน่ึงใช้ฟู่หลนัหยา 

เป็นเหย่ือล่อ อกีทางก็ล่อให้พรรคตงเจยีวกับส�านักพรรคอ่ืนๆ ทยอยออกจาก 

ถ�า้ จดุมุง่หมายก็เพ่ือฉกฉวยเอา 'สิง่ล�า้ค่า' ชิน้อืน่ๆ ท่ีเหลอืไปจากมอืของ

พวกเขา เพียงแต่ข้ายังไม่เข้าใจว่าย่ีสิบปีก่อนบุตรีของฟู่ปิงยังไม่เกิด  

เหตุใดพวกหวังหลิงจึงมั่นใจนักว่าจะใช้ตัวนางเป็น 'ตัวเร่งยา' ได้"

ผงิอวีด้วงตาหยดุมองทีโ่ต๊ะ สีหน้าดสูับสน "เรื่องนี้ข้าเองก็แปลกใจ
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เช่นกัน"

ทั้งสองต่างตกอยู่ในภวังค์ความคิด เนิ่นนานมิได้พูดจากัน

นอกห้องมีเสียงจักจั่นแว่วมาเป็นพักๆ ทว่าในห้องกลับเงียบกริบ 

จนแทบได้ยินเสียงเข็มตก

ผ่านไปนานหลีโ่ยวก็เอ่ยท�าลายความเงียบ "ถ้าหากสิง่ทีผู่ค้มุกฎซ้าย

ว่ามาไม่ผิด ของส�าคัญชิ้นนั้นถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วนตั้งแต่ตอนน้ัน แล้ว

ตกอยู่ในมือของกลุ่มต่างๆ หากเป็นเช่นนั้น นอกจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้

ปรากฏตัวออกมาแล้ว อีกสองสามกลุ่มที่เหลือซึ่งครอบครอง 'สิ่งล�้าค่า' 

ชิ้นอื่นๆ ก็จะพากันทยอยออกมาหาถึงท่ี นอกจากนี้ข้ายังมีลางสังหรณ ์

ว่าหากเรือ่งนีช้กัน�าคนจ�านวนมากเพียงน้ีให้พากันมาย้ือแย่ง สิง่ล�า้ค่านัน้

ก็จะต้องเป็นสิ่งท่ีให้คุณอย่างใหญ่หลวง ถ้าผู้คนในยุทธภพล่วงรู้เข้า 

แม้แต่คนท่ีไม่มีสิ่งล�้าค่าแม้แต่ชิ้นเดียวก็ยังยากรับรองว่าจะไม่สอดเท้า

เข้ามาขอมีส่วนร่วมด้วย"

พูดจบก็ย้ิมเอ่ยว่า "ใต้เท้าผิง หนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตราย 

แต่ใครเล่าให้พวกเรานับถือเป็นพ่ีน้องกัน ดังนั้นข้าจะยอมเดินทาง 

กลับไปเมืองหลวงกับพวกเจ้าด้วยก็แล้วกัน เหตุใดท�าสายตาเช่นน้ัน  

เจ้าก็คดิเสยีว่าข้ายอมลงมาลยุน�า้ขุน่นีด้้วยก็ได้ อย่าลมืส ิน้องชายของข้า

ยังอยู่ในก�ามือเจ้า"

ผิงอว้ีท้ังฉุนโกรธท้ังรู้สึกว่าน่าขัน "เจ้าพูดเองเออเองหมดแล้วน่ี  

ข้าจะไปพูดอันใดได้"

หลี่โยวแสร้งตีหน้าขรึมพลางส่ายหน้า "ข้ารู ้ว่าตลอดมาเจ้าจะ

ท�าการใดล้วนเฉียบขาดไม่ลังเล เกินครึ่งคงจะเตรียมการไว้แล้ว แต่ผู้คน
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ในยุทธภพเหล่านี้เจ้าเล่ห์เพทุบาย แตกต่างจากพวกท่ีตั้งหน้าตั้งตา 

หลอกลวงกันจนระแวงกันเองในราชส�านัก ข้าคลุกคลีกับคนเหล่านี้ 

มาหลายปี คิดๆ แล้วก็น่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางด้านนี้มากกว่าเจ้าอยู่บ้าง 

นอกจากนี้จากค�าให้การของผู้คุมกฎซ้าย หากวันใดส่ิงล�้าค่าน้ันมา 

รวมกัน จะต้องเกิดผลลัพธ์อันน่าพรั่นพรึง หากตกอยู่ในก�ามือคนต�่าช้า

เย่ียงหวังหลงิ จะมน่ิากังวลหรอืว่าอาจเกิดเหตุการณ์ล่มบ้านล่มเมอืงข้ึนได้  

ตั้งแต่ฮ่องเต้องค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์มา หวังหลิงได้ต�าแหน่งขันทีใหญ ่

ผู้รักษาพระราชลัญจกร เวลาเพียงไม่นาน เจ้าเฒ่านี่ก็เอื้อมมือเข้าไป

แทรกแซงในสภาขุนนางเรียบร้อยแล้ว วันๆ ใช้อ�านาจพลิกเปลี่ยนทุกสิ่ง 

กลับไปกลับมาตามอ�าเภอใจ จนทั้งในและนอกราชส�านักต่างสับสน

วุ่นวายไปหมด ราวกับปกคลุมด้วยหมอกร้ายไออัปมงคล ฝ่ายฮ่องเต้ก็ 

ลุ่มหลงมัวเมา เอาแต่จะหลอมยาแสวงหาหนทางแห่งเซียน ไม่สนใจ 

ราชกิจใดๆ ข้าว่าอกีไม่นานผูค้รองใต้หล้านีอ้าจเปลีย่นเป็นแซ่หวงัก็เป็นได้"

ผิงอวี้มองเขา สีหน้าเหมือนจะยิ้ม "เจ้ากล้าพูดเสียจริงนะ"

"ท�าไมร"ึ หลีโ่ยวจ้องมองเขา "ใต้เท้าผงิยังจะกล้าโยนข้าเข้าคกุหลวง

หรือไร เจ้าเองก็รู้อยู่แก่ใจชัดแจ้งแล้ว มิเช่นน้ันจะร้อนใจหาทางจับผิด 

หวังหลิงถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

ผงิอว้ีครุน่คดิอยู่ครูห่นึง่แล้วก็ตดัสนิใจได้ หยิบกระดาษเขียนค�าให้การ 

ยัดใส่อกเสือ้แล้วแสร้งมองหลีโ่ยวด้วยสายตาหยันๆ "เมือ่คนืเจ้าก็เผชญิหน้า 

กับนิกายเจิ้นหมัวมาแล้วน่ี เช่นน้ันก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือน เจ้าจะเข้ามา

ร่วมด้วยก็มาเถอะ ถึงตอนนั้นถ้าถูกตีจนน่วมก็อย่ามาร้องไห้ขอกลับ 

เมืองหลวงไปหาท่านย่าของเจ้าก็แล้วกัน"
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"เพ้ย!" หลี่โยวฉุนโกรธจนคิ้วชี้ขึ้น เดินเข้ามาชกหมัดหนึ่ง "ดูแล้ว 

ไอ้หนุ่มอย่างเจ้าคงไม่ได้รบัการสัง่สอนจากข้านานเกินไปแล้ว ถึงกับกล้า

พูดจาเหลวไหลเช่นนี้!"

ผงิอว้ีเอีย้วตวัหลบ แล้วถีบใส่หน้าแข้งหลีโ่ยวครัง้หน่ึงพลางร้องด่า 

"เห็นชัดๆ อยู่แล้วว่าใครสอนใครกันแน่"

พอทัง้สองบอกจะลงมอืก็ลงมอืทนัที ตีกันในห้องหนงัสอืวุ่นวายเป็น

พัลวัน จนกระท่ังฉินหย่งกับเหล่าผู้อาวุโสมาขอพบเพ่ือหารือกับผิงอวี้  

ทั้งสองคนจึงค่อยยอมเลิกรา ทว่าท่าทางยังดูไม่สาแก่ใจ

ผิงอว้ีออกหมัดจนเหงื่อชุ่มร่าง เพราะมีฉินหย่งอยู่ด้วยเขาจึงต้อง

ผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้า รบัผ้าจากคนรบัใช้มาเชด็หน้าเชด็ตาอย่างลวกๆ ยกชา 

ขึ้นดื่มจนหมดถ้วยแล้วจึงน่ังลง จากน้ันย้ิมให้ฉินหย่งท่ีน่ังตัวตรงอยู่ตรง

ที่นั่งแขก "ประมุขฉินจะมาหารือเรื่องการไล่งูหรือ"

ฉินหย่งเห็นผิงอว้ีเช็ดหน้าเช็ดตาท่ีชุ ่มเหงื่อแล้ว ใบหน้าน้ันก็ดู

คมคายสะดดุตากว่าเดิมเสยีอกี เห็นชดัๆ ว่าอยู่ห่างโดยมโีต๊ะก้ันกลาง แต่

กลิ่นอายความเป็นบุรุษของเขายังเหมือนว่าสามารถแปรเปลี่ยนเป็น 

พลังความร้อนที่มองไม่เห็นจนแผ่มาถึงร่างของนางได้อย่างไรอย่างนั้น

จู่ๆ  ใบหขูองนางก็ร้อนผ่าวขึน้มาจนต้องรบีรวบรวมสมาธิ ตหีน้าขรึม

เอ่ยว่า "ใช่แล้ว นอกจากเรื่องนี้ยังมีอีกเรื่องมาขอปรึกษาใต้เท้าผิงด้วย"

ตกกลางคืน ฟู่หลันหยาเพิ่งจะอาบน�้าผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อย 

ผิงอวี้ก็มา

ฟู่หลันหยาก�าลังน่ังเท้าคางครุ่นคิดอยู่ท่ีโต๊ะ พอเห็นผิงอว้ีเข้ามา 
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ก็รบีลกุข้ึน ย้ิมพลางร้องทกั "ใต้เท้าผงิ" นางหันไปมองดทู้องฟ้านอกหน้าต่าง  

น่าจะเป็นเวลาหัวค�่าอยู่ ดูเหมือนเขาจะมาเร็วกว่าปกติ

ผิงอวี้กวาดตามองนาง เนื่องจากเพิ่งอาบน�้าผมด�าขลับของนางจึง

รวบไว้เพียงลวกๆ ใบหน้าเกลี้ยงเกลา ริมฝีปากแดงมันวาว ดวงตาสุกใส

ใต้แสงตะเกียงงดงามราวกับมุกงามหยกเนื้อดี

เขาถอนสายตากลับมาแล้วเดินไปนั่งลงหน้าโต๊ะ

เน่ืองจากนัง่ตรงข้ามกับนาง จงึจ�าต้องประสานสายตากับนางอย่าง

ไม่อาจหลกีเลีย่ง เขาค่อยพบว่านางสวมเสือ้ผ้าส�าหรบัฤดูคิมหันต์สเีหลอืงอ่อน  

ที่คอเสื้อปักลวดลายดอกไห่ถัง* สีหยกเขียวขนาดพอๆ กับเม็ดไข่มุก 

ไว้อย่างงดงามประณตีจนจ�าได้ติดตา และในการเดินทางนี้เขากเ็คยเห็น

นางสวมชุดนี้อยู่หลายครั้ง

เขาไม่พูดอะไรสกัค�า เนือ่งจากสกลุฟู่ถูกตรวจยึดทรัพย์ ฟู่หลนัหยา

จงึมีเสือ้ผ้าตดิตวัมาไม่มากนกั ตอนทีอ่ยู่วงัมูอ๋่องก็เกิดเหตไุฟไหม้จนต้อง

สูญเสียเสื้อผ้าไปหมดในกองเพลิง บัดน้ีเสื้อผ้าทั้งหมดที่มีติดตัวจึงเป็น

เสื้อผ้าไม่ก่ีชุดที่ชายาของมู่เฉิงปินมอบให้ในตอนนั้น นางไม่มีเสื้อผ้าอื่น

ให้ซักล้างผลัดเปลี่ยน จึงเอาเสื้อผ้าเก่าสองสามชุดนี้เวียนกันใส่ครั้งแล้ว

ครั้งเล่า

ฟู่หลันหยาเห็นผิงอว้ีมองนางอยู่นานโดยไม่พูดอะไร แต่เพราะ

สีหน้าท่าทางน่ิงสงบ ดวงตาเขาจึงวาววามดุจหยกด�าขลับ สันจมูกโด่ง  

ริมฝีปากบางเฉียบน่ามอง อีกท้ังความเกรี้ยวกราดน่าเกรงขามยาม

บนัดาลโทสะเฉกเช่นในเวลาปกตกิล็ดน้อยลงแล้ว จงึค่อยดนู่ามองขึน้มา 

* ไห่ถัง หรือ Chinese Flowering Crabapple เป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ล ดอกมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีแดง
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นางหยักมุมปากขึ้นแล้วเอ่ยเตือนเขา "ใต้เท้าผิง?"

ผงิอว้ีหยิบต�าราเล่มเลก็ออกมาจากอกเสือ้แล้วโยนไปบนโต๊ะพลาง

มองดูนาง "ต�าราเล่มนี้เป็นของต่างหน้าที่มารดาเจ้าทิ้งไว้ให้แน่หรือ"

ฟู่หลนัหยามองตามมอืของเขาจนไปหยุดอยู่ท่ีต�าราเล่มนัน้ จากน้ัน

ก็พยักหน้าแล้วพูดด้วยน�า้เสยีงจรงิจงั "ตอนทีข้่าติดตามบดิาซึง่ถูกย้ายมา

ประจ�าการที่อว๋ินหนาน ก็เก็บของต่างหน้าท่านแม่มาได้โดยบังเอิญ  

ตอนนั้นในกล่องบุผ้าไหมมีของเก็บไว้สามสิ่ง ในกล่องนั้นมียาพิษกับ 

ยาถอนพิษและวิธีใช้อย่างละเอียดแนบไว้ด้วยกัน แต่กลับไม่มีอะไร 

เขียนบอกไว้สักค�าเกี่ยวกับความเป็นมาของต�าราเล่มนี้"

พูดจบนางก็ลองหย่ังเชิงถามผิงอว้ี "ใต้เท้าผิง ตัวอักษรในต�ารา 

เล่มนี้ดูแปลกพิสดาร ระหว่างเดินทางมายังอวิ๋นหนาน ข้าเคยเอาต�ารานี้

ไปสอบถามกับท่านพ่อ แต่ตอนน้ันเขามัวแต่ยุ ่งอยู่กับเรื่องราวใน 

ราชส�านัก จึงไม่มีแก่ใจจะพูดถึง ได้แต่กวาดตาอ่านสองรอบผ่านๆ แล้ว

บอกข้าว่ามใิช่ตวัอกัษรในยุคก่อน ยังบอกด้วยว่านีเ่ป็นของดูต่างหน้าของ

ท่านแม่ ข้าจะต้องคอยดูแลรักษาไว้ให้ดี อย่าให้สูญหายเป็นอันขาด พอ

มาถึงอว๋ินหนานข้ารื้อค้นต�าราโบราณในห้องหนังสือของท่านพ่อจน 

แทบจะหมดทุกเล่มแล้ว แต่ก็ยังไม่พบตัวอักษรที่เหมือนกับต�าราเล่มน้ี

แม้แต่น้อย หลังจากประสบเหตุโจมตีของนิกายเจ้ินหมัว สองวันนี้ข้าก็

เอาแต่ครุ่นคิด เป็นไปได้หรือไม่ว่าตัวอักษรในนี้เป็นตัวอักษรของชาวอี๋"

ผิงอวี้ถามกลับอย่างเย้ยหยัน "ใครบอกเจ้าว่าเป็นตัวอักษรของ 

ชาวอี๋"

ฟังจากค�าพูดนี้ ฟู่หลันหยาก็รู ้ชัดว่าผิงอว้ีทราบถึงความแปลก
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พิสดารของต�าราเล่มน้ีแล้ว นางลอบนึกชื่นชมอยู่ในใจว่าเขาท�างานได้

รวดเร็วนัก จึงรีบถามข้ึน "ไม่ใช่ตัวอักษรของชาวอี๋แล้วเป็นตัวอักษรของ

ชาวเผ่าใด"

ผงิอวีห้ลบุตาลงมองตวัอกัษรบนหน้าปก "เป็นอกัษรของชาวต๋าต๋า" 

"อักษรชาวต๋าต๋า?" ฟู่หลันหยาประหลาดใจ "ใต้เท้าผิงรู้อักษรของ

ชาวต๋าต๋า?"

ผิงอว้ีฉุนโกรธขึ้นมาทันใด ถ้ำไม่ใช่เพรำะพ่อเจ้ำ ตอนนั้นข้ำจะ 

ถูกส่งไปอยู่ค่ำยทหำรเมืองเซวียนฝู่ ต้องต่อสู้กับทหำรม้ำเหมิงกู่อย่ำง 

เอำเป็นเอำตำยหรือ!

ชั่วพริบตาผิงอว้ีก็มีค�าพูดร้ายกาจอันเย็นชามากมายที่อยากจะ 

เอามาพูดเสยีดสเีย้ยหยันถึงบดิานาง แต่พอหวนคิดถึงตอนน้ันท่ีเขาพูดจา

เสยีดสบีดิาของนางทีโ่รงเต๊ียม นางก็เก็บเอาไปฝันร้ายจนร�า่ไห้สะอกึสะอืน้  

เขาจึงจ�าต้องกลืนค�าพูดเหล่านั้นกลับลงไป

จากน้ันครูห่น่ึงเขาก็พูดขึน้เรยีบๆ "ถ้าจ�าไม่ผดิต�าราเล่มนีน่้าจะเป็น

อักษรโบราณของชาวต๋าต๋า ตอนที่ข้าอยู่เมืองเซวียนฝู่ มีอยู่คร้ังหน่ึง 

ได้ติดตามกองทัพไปบุกโจมตีทหารหน่วยลาดตระเวนภายใต้การน�าของ

ถ่านปู ้ข่าน เคยเห็นอักษรพวกนี้ในศาลเจ้าโบราณแห่งหนึ่งท่ีต้ังอยู ่

ริมแม่น�้าเสวียนฮ่ัน ดูไปแล้วคล้ายคลึงกับตัวอักษรท่ีใช้กันท่ัวไปในหมู ่

ชาวเผ่าหว่าล่าทุกวันน้ี แต่น่าจะมีอายุเก่าแก่กว่ามาก ไม่แปลกที่พวก

ปัญญาชนจะไม่รูจ้กั แต่เท่าท่ีข้าจ�าได้ มารดาเจ้ามชีือ่ในทะเบยีนภูมลิ�าเนา 

ว่าเป็นชาวหยางโจวแต่ก�าเนิด เหตุใดจงึได้เก็บง�าต�าราโบราณทีเ่ขยีนด้วย

ภาษาต๋าต๋าไว้เล่า"
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ฟู่หลันหยาลังเลอยู่ครู่หน่ึง แล้วตัดสินใจบอกไปตามจริง "ไม่ขอ

ปดิบังใตเ้ท้าผิง ขา้เองกเ็คยสงสัยความเป็นมาของท่านแมเ่ช่นกนั เพราะ

ท่านพ่อเคยบอกว่าท่านแม่มาจากตระกูลขุนนางชั้นผู้น้อยในหยางโจว  

มีนางเป็นบุตรีเพียงคนเดียว บิดามารดาล้วนเสียชีวิตไปนานแล้ว นางจึง

เป็นเด็กก�าพร้าที่น่าเวทนา แต่ข้ามักรู้สึกว่าต่อให้ไม่มีพ่ีน้องชายหญิง  

แต่ก็ไม่น่าจะสิน้ไร้แม้แต่ญาตห่ิางๆ ทว่าหลายปีมานีแ้ม้แต่ญาตหิลอกๆ 

ที่มาขอพึ่งบารมีก็ไม่เคยปรากฏตัวเลยสักคน"

ผิงอว้ีเห็นนางท�าตามที่ให้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเล่าให้เขาฟัง

ทุกเรื่องอย่างไม่ปิดบังอ�าพรางก็รู้สึกพึงพอใจ แต่ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉย 

เอ่ยว่า "ข้าจะให้คนไปสืบหาความเป็นมาของมารดาเจ้าอย่างละเอียด  

เจ้าเคยได้ยินนางเอ่ยถึงชื่อ 'ปู้รื่อกู่เต๋อ' บ้างหรือไม่"

วันนั้นที่ผู้คุมกฎซ้ายแทงหวังซื่อเจาก็เคยใช้ชื่อนี้เรียกขานหวังหลิง

"ปู้รื่อกู่เต๋อ?" ฟู่หลันหยาครุ่นคิดทบทวนอยู่รอบหนึ่ง แน่ใจว่าเท่าที่

จ�าได้ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน นางส่ายหน้าแล้วเอ่ยว่า "ไม่เคยได้ยิน 

ท่านแม่พูดถึงมาก่อนเลย"

ผิงอว้ีสบตากับฟู่หลันหยา เห็นสีหน้าของนางดูสับสน แน่ใจได้ว่า

ไม่รู ้เรื่องอะไรด้วยเลย เน่ินนานหลังจากนั้นจึงค่อยถอนสายตา แล้ว 

หยิบต�าราในมือกลับมาพลิกดูอีกครั้ง

ฟู่หลันหยารู้สึกว่าแม้ผิงอว้ีจะยังพูดจาเย็นชาและแทบไม่พูดอะไร

เหมือนเดิม แต่ก็ยอมเผยบางเรื่องให้นางได้รู้อย่างหาได้ยากย่ิง เห็นเขา

พลิกต�าราดูอีกครั้ง นางก็มองผิงอวี้อย่างคาดหวัง หวังว่าเขาจะยอม 

เปิดเผยเรื่องราวมากกว่านี้ให้นางรู้
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แม่นมหลินยังหวาดหว่ันกับเรื่องที่เกิดเมื่อเช้า พอยืนอยู่ข้างๆ ได้ 

สักพักหนึ่งนางก็ค่อยๆ ย่องไปที่ตั่งตรงปลายเตียง ไม่กล้าเดินเสียงดังจน

ไปรบกวน

พอน่ังลงแล้วก็เห็นว่าแม้ผงิอวีจ้ะไม่แสดงท่าทีใด แต่ก็เห็นได้ชดัว่า

อ่อนโยนกว่าในยามปกติ แม่นมหลินจึงผ่อนคลายลงได้บ้าง แล้วลุกข้ึน

เดินไปที่ห้องอาบน�้าเพื่อซักเสื้อผ้าที่ฟู่หลันหยาเพิ่งผลัดเปลี่ยนไป

แต่พอซักเสื้อผ้าไปในใจแม่นมหลินก็อดจะรู้สึกแปลกแปร่งไม่ได้ 

เหตใุดเมือ่เช้ำใต้เท้ำผงิจงึได้บกุเข้ำมำระบำยอำรมณ์ใส่คณุหน ูแต่ตอนน้ี 

กลับมำพูดคุยกับคุณหนูด้วยท่ำทีสุขุมสงบเสงี่ยมเสียอย่ำงนั้นเล่ำ

นางชะโงกหน้าออกไปดก็ูเหน็ว่าต�าราซึง่แต่เดมิอยูใ่นมอืผงิอวี ้มาอยู่ 

ในมอืฟู่หลนัหยาตัง้แต่เมือ่ใดไม่ทราบได้ และใบหน้าท่ีงดงามของคณุหนู

ของนางก็ก�าลังก้มเล็กน้อย ถือต�ารานั้นไว้พลางพลิกเปิดดูไปมา

ผงิอว้ีน่ังอยู่ตรงข้าม มองดูฟู่หลนัหยาอยู่เงียบๆ ใต้แสงสีเหลืองนวล

ท่ีสาดส่องจากโคมผ้าโปร่งออกมาตกกระทบ แววตานั้นเหมือนจะเผย

ความอบอุ่นอ่อนโยนยามจับจ้องอย่างตั้งอกตั้งใจ

ราวกับมีประกายไฟสว่างวาบขึ้นในใจแม่นมหลิน นางฉุกคิดอะไร

บางอย่างขึ้นมาได้อย่างฉับพลัน ก่อนจะตกตะลึงอยู่นาน แล้วจึง 

ถอนสายตากลับมาอย่างว้าวุ่นใจ
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ฟู่หลนัหยารบัต�ารานัน้มาพลกิไปมารอบหนึง่ พอเปิดไปถึงหน้าทีม่ี

ภาพวาดรูปเคารพ นางจึงชี้ที่ภาพแล้วเลื่อนต�าราไปให้เขาดู พูดด้วย

ท่าทางครุน่คิด "มน่ิาเล่า คนตัวเลก็ในภาพวาดน้ีจงึแต่งกายประหลาดนกั 

ที่แท้ก็เป็นชาวต๋าต๋านี่เอง"

นางหันไปมองผิงอว้ีพลางเอ่ยว่า "ต้ังแต่ชาวหยวนเหนือถูก 

ฮ่องเต้ไท่จู่ขับไล่ออกไปจนพ้นเขตแดนก็กระจัดกระจายกันไป ได้ยินว่า

บัดนี้ในดินแดนเหมิงกู่แบ่งได้เป็นสามเผ่า คือเผ่าต๋าต๋า เผ่าหว่าล่า และ

เผ่าอู้เหลียงฮา สามเผ่าใหญ่ต่างปักปันเขตแดนคนละส่วน ในสามเผ่านี้

เผ่าหว่าล่านับว่ามีอ�านาจมาก ภายหลังยังรวบรวมอีกสองเผ่าเข้ามาได้ 

ชื่อของหัวหน้าเผ่าหว่าล่าบัดน้ีคือถ่านปู้ เขาเป็นคนโลภโมโทสันและ 

โหดเหี้ยม มักจะน�าทหารม้าออกมาก่อกวนเมืองเซวียนฝู่อยู่เนืองๆ ท้ัง 

วางเพลิง ฆ่าคน และปล้นชิง เรื่องชั่วไม่ว่าเรื่องใดล้วนท�ามาแล้วทั้งสิ้น 

44
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ไม่รู้ว่ากองทัพท่ีใต้เท้าผิงประจ�าการอยู่ในตอนนั้น ผู้ท่ีประมือด้วยคือ 

ถ่านปู้หัวหน้าเผ่าหว่าล่าผู้นี้ใช่หรือไม่"

ผงิอว้ีมองดฟูู่หลนัหยา เดมิทคีดิว่านางเป็นพวกปัญญาชนทีค่ร�า่เคร่ง 

อยู่กับต�าราท้ังวัน เรือ่งท่ีสนใจก็ไม่น่าจะพ้นการดดีพิณ เดนิหมาก เขยีนอกัษร  

วาดภาพ และการแต่งโคลงกลอนเฉกเช่นที่พวกหญิงสาวชมชอบกัน  

ไม่คาดคดิเลยว่านางจะพอรูเ้รือ่งการป้องกันชายแดนอยู่บ้าง ไม่รูว่้าฟู่ปิง

ทุ่มเทอบรมนางมามากเพียงใด จึงสั่งสอนจนนางมีความรู้ไม่แพ้บุรุษ 

ได้ถึงเพียงนี้

ฟู่หลนัหยาเหน็ผงิอว้ีไม่ตอบก็เอยีงคอท�าท่าครุน่คดิ "แม้ชาวเหมงิกู่

จะออกศึกสยบทั่วหล้าบนหลังม้า แต่ก็มีชาวเหมิงกู่ไม่น้อยที่มีความเช่ือ

งมงาย หนึ่งในความเชื่อที่แพร่หลายไปทั่วคือลัทธิหมอผีคนทรง จะว่าถึง

ต้นก�าเนิดแล้ว สามารถสืบย้อนกลับไปได้ต้ังแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน  

ถ้าศาลเจ้าโบราณท่ีใต้เท้าผิงเคยเห็นริมแม่น�้าเสวียนฮั่นตอนนั้นคือ 

ศาลเจ้าของลัทธิหมอผีคนทรง ตัวอักษรที่สลักในศาลเจ้าก็อาจใช้ใน 

พิธีบูชายัญด้วยเลือดแพะ..." 

ผิงอว้ียังคงมีสีหน้าเรียบเฉย "ขณะเดินทัพคราวน้ันกองทัพข้า

ประสบเหตุพายุทรายในยามราตรี เพื่อไม่ให้หลงทางจ�าต้องพักค้างแรม

ทีศ่าลเจ้าแห่งนัน้ จงึได้เห็นตัวอักษรบนก�าแพงเพียงผ่านๆ เท่าน้ัน ไม่รู้เลย 

ว่าเป็นพิธีบูชายัญด้วยสิ่งใด"

ยังมอีกีเรือ่งหนึง่ทีเ่ขามาคิดๆ ดูจนถึงบดันีก็้ยังรูส้กึแปลกประหลาด 

นั่นก็คือหลังจากนั้นผ่านไปหลายเดือน ตอนที่พวกเขาเดินทัพผ่านแม่น�้า

เสวียนฮั่นอีกครั้ง กลับไม่พบศาลเจ้าโบราณแห่งนั้นอีกเลย
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จ�าได้ว่าตอนน้ันพอทหารหลายนายได้เหน็ว่าศาลเจ้าโบราณหลงัใหญ่ 

จู่ๆ  ก็หายสาบสญูไป ยังพากันประหลาดใจจนถึงกับแอบถกเถียงกันอย่าง

ลับๆ อยู่นานทีเดียว

ทว่าทุ่งหญ้าในเขตแดนของเผ่าต๋าต๋าน้ันกว้างใหญ่มาก ใครเลยจะรู้ 

ว่าตอนเดนิทพัพวกเขาอาจเบีย่งออกนอกเส้นทางเดมิไปอย่างมาก จงึไม่อาจ 

ระบุอย่างแม่นย�าได้

ฟู่หลันหยาพยักหน้า จ้องมองรูปเคารพในภาพวาดแล้วพูดต่อ  

"ถ้าตวัอกัษรน้ีเป็นของชาวต๋าต๋า ดูจากภาพวาด ชาวบ้านตรงตนีเขาท�าท่า

หมอบกราบรูปเคารพที่อยู่บนยอดเขา ก็น่าจะมีศรัทธาอันแรงกล้าต่อรูป

เคารพนี้ ไม่รู้ว่ารูปเคารพมีดีอย่างไรถึงกับท�าให้ผู้คนมากมายเทิดทูนได้

ปานนี้ ท่านว่านี่เกี่ยวข้องกับลัทธิหมอผีคนทรงหรือไม่"

ผิงอว้ีหวนนึกถึงสิ่งที่ผู้คุมกฎซ้ายพูดก็สะดุดใจ รีบรับต�าราเล่มน้ัน

ไปจากมือฟู่หลันหยาแล้วดูรูปเคารพในต�าราอย่างละเอียด

ฟู่หลนัหยาเหน็สหีน้าเขาดจูรงิจงัถึงเพียงนี ้สงสยัว่าคงจะสบืได้ความ 

มาไม่น้อยจากปากผู้คุมกฎซ้าย นางจึงลอบสังเกตดูสีหน้าเขา จากนั้น 

ย้ิมให้แล้วเอ่ยว่า "ใต้เท้าผิง คืนน้ันก่อนที่ผู้คุมกฎซ้ายจะถูกจับตัวไป  

เคยบอกไว้ว่านางเป็นสหายเก่าของท่านแม่ข้า ไม่ทราบว่าใต้เท้าผิงได้ลอง

ตามสืบจากเบาะแสนี้บ้างหรือไม่"

ดวงตาผิงอว้ียังคงจับจ้องต�ารา แต่ในใจแอบคิด นั่นปะไร เจ้ำ 

มกัจะทวงคนืไปส่วนหนึง่ เมือ่โยนเบำะแสส่วนหนึง่ออกมำให้ข้ำ ไม่เคยลืม 

ที่จะหำทำงสืบข่ำวจำกปำกของข้ำเลยเชียว

ผิงอว้ีลูบคางอยู่พักหนึ่งแล้ววางต�าราลง มองนางด้วยสายตา 
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ส�ารวจตรวจสอบ ไม่ง่ายเลยที่วันนี้นางจะมาอยู่ต่อหน้าเขาด้วยสีหน้า 

ไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นนี้ บอกเบาะแสให้นางรู้สักหน่อยจะเป็นไรไป จึงพูดขึ้น 

"หลายปีมานี้เคยมีคนมาก่อกวนมารดาเจ้าบ้างหรือไม่"

ฟู่หลันหยานิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง แล้วหวนนึกถึงเรื่องที่แม่นมหลินเล่าว่า

ผู ้คุมกฎซ้ายเคยปรากฏตัวท่ีเมืองหลวง ท้ังยังเคยเข้าออกร้านขาย 

เครื่องประดับกับบิดาของนาง ก็นึกอยากจะเล่าเร่ืองน้ีอย่างละเอียด 

ให้เขาฟัง ทว่านางกลับลังเลอยู่บ้าง ด้วยนิสัยของเขาถ้าได้รู้เร่ืองนี้ก็ไม่รู้

ว่าจะเย้ยหยันบิดาของนางว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง

นางไม่อยากให้เขามาดูถูกบิดาแม้แต่น้อย ลองชั่งใจอยู่พักหนึ่ง  

ในที่สุดก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเบาะแสส�าคัญ หากปิดบังอ�าพรางไว้ไม่บอก

ย่อมไม่ส่งผลดีแต่อย่างใด จึงไตร่ตรองค�าพูดอยู่ครู่หนึ่ง พอคิดบอก  

ใครเลยจะรู้จู่ๆ ก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอก

พอเสียงนั้นดังขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่แม่นมหลินที่อยู่ในห้องอาบน�้า 

แม้แต่ฟู่หลันหยาเองก็ยังตกใจจนสะดุ้งสุดตัว

ดกึดืน่ป่านน้ี ล่วงเข้าสูย่ามดกึสงดั ใครกันทีม่าหาพวกนางสองนายบ่าว

แล้วก็ได้ยินเสียงอันเปิดเผยร่าเริงของหลี่หมินดังมา "คุณหนูฟู่  

ข้าหลี่หมิน ไม่ทราบว่าท่านนอนหลับพักผ่อนไปแล้วหรือไม่"

หัวคิ้วผิงอว้ีขมวดมุ่นทันที เพ่ือจะมาหาฟู่หลันหยาได้อย่างไม่เป็น

ทีส่งัเกต เขาจงึสัง่ให้พวกเฉนิเอ่อร์เซงิทีเ่ฝ้าอยู่ในลานทีพั่กของฟู่หลนัหยา

ออกไปให้หมด หลี่หมินวิ่งมาท�าอะไรในเวลานี้กันเล่า

ฟู่หลนัหยาหันไปมองทางประตอูย่างประหลาดใจ นางน่ิงอึง้ไปพักหน่ึง  

แล้วหันไปมองผิงอว้ีด้วยสายตาเป็นกังวล เห็นสีหน้าเขาเครียดคล�้า 
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ขึ้นจริงดังคาดก็หัวเราะไม่ได้ร�่าไห้ไม่ออก ถ้าอีกสักครู่หล่ีหมินอยากจะ 

เข้ามาส่งข่าว ผิงอวี้จะต้องไปซ่อนตัวหรือไม่

แม่นมหลนิเองก็ท�าอะไรไม่ถูกเช่นกัน ดกึดืน่ป่านนีแ้ล้ว หากใต้เท้าหล่ี 

มาพบเห็นใต้เท้าผิงอยู่ในห้องคุณหนูโดยบังเอิญ ใต้เท้าผิงจะมีท่าที

อย่างไรน้ันไม่ต้องบอก แต่เกรงว่าส�าหรับคุณหนูต่อให้กระโดดลงแม่น�้า

หวงเหอก็ยากจะล้างมลทินได้แน่

ผงิอว้ีได้ยินหลีห่มนิยังเคาะประตูไม่หยุดก็ผดุลกุขึน้ สะกดความโกรธ 

ในใจไว้ก่อนแล้วหนัไปมองรอบๆ ในห้องยังจดุตะเกียงสว่าง เหน็ได้ชดัว่า

คนในห้องยังไม่หลับ หลี่หมินก็ไม่ใช่คนโง่ ถ้าฟู่หลันหยายังคงนิ่งเงียบ 

ไม่ขานตอบ ด้วยนิสัยเจ้าเด็กโง่นั่นไม่แน่อาจคิดว่าพวกนางประสบเหตุ

ไม่คาดฝัน อาจจะบุกเข้ามาก็เป็นได้

เขาจึงหันไปถลึงตามองฟู่หลันหยาทีหน่ึงแล้วท�าท่าบอกให้นาง 

ขานตอบ ส่วนตนเองรีบเดินไปหลบด้านหลังเตียง

พอเดนิไปถึงหน้าต่าง ผงิอว้ีพลนัรูส้กึอย่างหนึง่ ไม่ว่าตนเองจะเปิด

หน้าต่างออกไปหรือซ่อนตัวในห้อง ก็เหมือนเขาท�าตัวเป็นพวก 'ชายชู้'  

ที่ท�าอะไรลับๆ ล่อๆ อยู่ดี จึงหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูก

เดิมทีตัดสินใจเด็ดเดี่ยวคิดว่าจะหนีออกไปทางหน้าต่าง แต่ในใจ

ยังครุน่คดิว่าท่ีแท้หลีห่มนิมาหาฟู่หลนัหยาด้วยเรือ่งใดกันแน่ จงึข่มใจอยู่

ครู่หนึ่ง ในที่สุดก็ไปซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเตียง

ตลอดช่วงเวลาที่ว่านี้ เขาด่าทอหลี่หมินในใจไปร้อยแปดสิบรอบ

ฟู่หลนัหยาเห็นผงิอว้ีหายลบัตาไปด้านหลงัเตียงแล้ว จงึกระแอมกระไอ 

ให้คอโล่งแล้วขานตอบ "ใต้เท้าหลี่ กรุณารอสักครู่"
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ท่าทางแม่นมหลนิตอนออกมาจากห้องอาบน�า้มต่ิางกับโจร ท�าเหมอืน 

ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเดินไปเปิดประตู

หลีห่มนิยืนอยู่ท่ีปากประตูไม่ได้เข้ามาในห้อง เพียงมองดูฟู่หลันหยา 

ท่ีอยู่ในห้อง ย้ิมให้แล้วว่า "คุณหนฟูู่ ข้าไม่ได้ต้ังใจจะมารบกวนเอาป่านน้ี 

หรอก อันที่จริงก็อยากจะมาส่งข่าวให้คุณหนูฟู่ตั้งแต่บ่ายแล้ว แต่เพราะ

งานยุ่งจงึลมืไป ประการแรกจะมาเยีย่มดูว่าหลงัจากคณุหนูฟู่กินยาเทียบ

นั้นของท่านหมอหลิวแล้วร่างกายฟื้นฟูบ�ารุงดีข้ึนอย่างไรบ้าง ประการ 

ที่สองได้ข่าวว่าเมื่อเช้าคุณหนูมีอาการวิงเวียนศีรษะ จึงเรียกท่านหมอ 

ให้มาดูเป็นพิเศษ พรุ่งนี้จะมีหมอมาตรวจชีพจรให้คุณหนูแต่เช้า"

ฟู่หลันหยากะพริบตาปริบๆ วิงเวียนศีรษะ? เมื่อเช้านางถูกผิงอว้ี

ข่มขู่ให้ตกใจจนมีอาการวิงเวียนอยู่บ้าง แต่สืบสาวถึงสาเหตุจริงๆ แล้ว

มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ถึงกับต้องเรียกหมอให้มาตรวจเย่ียม

เสียหน่อย

อีกอย่างหลี่หมินล่วงรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร

แม้ก�าลังคิดเช่นนี้ แต่ฟู่หลันหยายังคงย้ิมให้หล่ีหมินแล้วกล่าว

ขอบคุณ "เข้าใจแล้ว ใต้เท้าหลี่ช่างเป็นห่วงเป็นใย"

หลี่หมินเกาศีรษะแกรกๆ อย่างเก้อเขิน พูดจาลิ้นพันกัน "คุณหนูฟู่ 

อย่าบอกเรื่องนี้ต่อหน้าใต้เท้าผิงได้หรือไม่"

อันที่จริงตั้งแต่ตอนกลางวัน ผิงอวี้ก็สั่งให้เขาออกไปเชิญท่านหมอ

มาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว ตอนนัน้เขายังจดจ�าเรื่องนีไ้ว้ในใจ แต่คิดไม่ถงึว่า

เพราะเมื่อคืนไม่ได้หลับได้นอน ตอนพักผ่อนยามบ่ายจึงเผลอหลับจน 

เกินเวลา ตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาพลบค�่าแล้ว
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ออกไปนอกจวนเวลานี ้ต่อให้พาท่านหมอมาได้ เขาก็ไม่กล้าพามา

ตรวจเยี่ยมฟู่หลันหยาอยู่ดี

ฟู่หลนัหยาพอได้ยินเช่นนีก็้คิดไปว่าหลีห่มนิคดิเองท�าเองโดยพลการ  

จงใจเชญิท่านหมอให้ตนเองลบัหลงัผงิอว้ี นางก็รูส้กึซาบซึง้ แต่พอเหลอืบมอง 

ไปทางเตยีงนอนด้วยหางตาก็เกิดความกังวลขึน้มา ถ้าให้ผิงอวีรู้้ว่าหล่ีหมนิ 

ปิดบังเขา เกรงว่าคงไม่พ้นต้องถูกลงโทษเป็นแน่

นางเม้มปากชั่งใจ ก�าลังคิดว่าจะหาทางพูดไกล่เกลี่ยให้หลี่หมิน 

ต่อหน้าผงิอว้ีอย่างไรดี ใครเลยจะรูว่้าแม่นมหลนิกลับหันไปมองทางผิงอวี้ 

ด้วยความฉงน ครุน่คิดจนเหมอืนนกึอะไรบางอย่างออกก็รีบหวัเราะแห้งๆ 

กับหลีห่มนิแล้วเอ่ยว่า "ใต้เท้าหลีว่างใจเถอะ พวกเราอาจไม่พบใต้เท้าผงิ

ก็ได้ หรือต่อให้ได้พบก็จะไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาต่อหน้าใต้เท้าผิง"

หลีห่มนิเห็นนางพูดจาเป็นมัน่เหมาะเช่นน้ีก็ย้ิมออก จากน้ันบอกลา

แล้วจากไป

รอจนเขาเดินลับตาไปแล้ว แม่นมหลินจึงค่อยปิดประตู

ผิงอวี้เดินออกมาจากด้านหลังเตียง สีหน้าด�าคล�้าจนดูไม่ได้

ฟู่หลันหยาเห็นสีหน้าท่าทางเช่นนั้นของเขาใจก็เต้นตุบๆ ดูท่าแล้ว

ไม่เพยีงพรุง่นีห้ลีห่มนิจะไม่พ้นต้องถูกลงโทษ คนืนีน้างเองก็อย่าคดิจะได้

คุยเรื่องเมื่อครู่กับเขาต่ออีกเลย

เมื่อเห็นผิงอว้ีเดินไปอยู่หน้าโต๊ะ ท่ัวร่างแผ่กลิ่นอายที่ห้ามผู้ใด 

เข้าใกล้ เพียงชั่วพริบตาสองนายบ่าวก็ไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรเลย

ผิงอวี้ยืนนิ่งอยู่พักหนึ่ง หันไปเห็นฟู่หลันหยากับบ่าวยืนมองตนเอง

ด้วยท่าทางว้าวุ่นใจ โดยเฉพาะฟู่หลนัหยา สองตาวาววามของนางคล้าย
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สามารถมองเข้าไปในหัวใจคนได้อย่างไรอย่างนั้น

เขารู้สึกวางหน้าไม่ถูก จึงยืนอย่างกระอักกระอ่วนครู่หน่ึง แล้วส่ัง

เบาๆ "นอนเถอะ"

ฟู่หลันหยาเฝ้ารอมาหลายวันกว่าเขาจะยินยอมเผยเร่ืองที่รู้ให้นาง

ได้รูบ้้าง นีช่่างไม่ง่ายดายเอาเสยีเลย นางจงึทัง้ไม่อยากและไม่กล้าขัดใจเขา 

จนความสัมพันธ์อันดีต่อกันเกิดชะงักงันไปอีกครั้ง จึงเหลือบมองเขา 

ทีหนึ่งแล้วหลุบตาลงเดินไปที่เตียง ถอดรองเท้าออก เข้านอนทั้งๆ ที่ยัง

สวมเสื้อผ้า

แม้แม่นมหลนิจะพอคาดเดาเง่ือนง�าบางอย่างได้ แต่พอเหน็ท่าทาง

เครยีดขรมึของผงิอวี ้ไหนเลยจะกล้าไปวุ่นวายกับมารร้าย รบีดงึผ้าปนูอน

ออกมาปูเงียบๆ จากนั้นขึ้นไปบนเตียง นอนลงข้างๆ ฟู่หลันหยา แล้ว 

ดึงม่านเตียงลงมา

ผงิอวีเ้หน็พวกนางท้ังสองคนไม่ได้นึกสงสยัเรือ่งท่ีเชญิท่านหมอมา 

ใบหน้าที่ร้อนผ่าวก็บรรเทาลงได้บ้าง รอจนพวกนางหลับไปแล้วจึงค่อย

ดับตะเกียงแล้วถอดเสื้อนอกออกวางไว้ข้างๆ

ท่ามกลางความมดื ฟู่หลนัหยาก�าลงัค่อยๆ แอบถอดเสือ้ตวันอกออก  

จู ่ๆ ก็มีเสียงผิงอวี้ดังขึ้นมาจากนอกม่าน "ข้อเท้าเจ้าที่บาดเจ็บดีข้ึน 

บ้างหรือไม่"

ฟู่หลันหยาชะงักไปครู ่หน่ึงก็นึกได้ว่าผิงอวี้ก�าลังพูดกับตนเอง  

จึงตอบว่า "ดีขึ้นมากแล้ว"

"เจ้าต้องทายาบ่อยๆ มะรืนนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้า ระหว่างทาง

ไม่มีเวลาให้เจ้าได้พักรักษาอาการบาดเจ็บ อย่าเป็นตัวถ่วงก็แล้วกัน"
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ฟู่หลันหยาตอบกลับไปอย่างฉุนๆ "รู้แล้วเจ้าค่ะ"

ผงิอว้ีได้ยินน�า้เสยีงนางไม่ค่อยดีก็ชะงกัแล้วรีบพลิกตวัไป หลับตาลง 

อย่างเย็นชา

ถึงวันมะรืน ฟ้าเพ่ิงสาง ฟู่หลันหยากับแม่นมหลินก็เก็บข้าวของ

เรียบร้อยแล้วออกจากห้อง

ตลอดทางทีเ่ดินไปจนถึงประตูคฤหาสน์ เห็นว่าท่ีด้านนอกนอกจาก

คนของส�านักฉินและส�านักสิงอี้แล้ว ส�านักพรรคอ่ืนๆ ล้วนเป็นชายหนุ่ม

แต่งชุดทั่วไป มีกันอยู่ยี่สิบกว่าคน พอเห็นฟู่หลันหยาออกมาก็ต่างหันมา

จับจ้อง ยืนรอที่นอกประตูอย่างเงียบกริบ

แม้ฟู่หลันหยาไม่มีวรยุทธ์ แต่เห็นคนเหล่าน้ีสายตาคมปลาบ 

ผิดธรรมดา หยัดร่างตรง เทียบกับพวกส�านักฉินซึ่งเป็นชาวยุทธ์แล้วกลับ

ดูเคร่งครัดสุขุมกว่า นางพลันประหลาดใจ ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีที่มาเช่นไร

และท่ีย่ิงท�าให้นางประหลาดใจก็คือฉินเย่ียนซูท่ีสวมเสื้อไหม

รองเท้าหุ้มข้อสีด�ามีคนส�านักฉินห้อมล้อมไว้ราวกับดาวล้อมเดือนน้ัน  

ดูท่าทางเหมือนว่าอาการถูกพิษจะหายดีแล้ว

นางจึงอดจะแปลกใจกับยาลูกกลอนของมารดายิ่งกว่าเดิมไม่ได้

พอเห็นฟู่หลันหยาออกมา ฉินเย่ียนซูก็รีบลงจากหลังม้าก้าวเท้า

ยาวๆ มาหานาง

แต่น่าเสยีดาย ฉนิเย่ียนซเูพ่ิงจะอยู่ห่างจากฟู่หลนัหยาสบิก้าวก็ถูก

เฉินเอ่อร์เซิงเอาดาบมาขวางหน้าไว้

ก่อนเฉินเอ่อร์เซิงจะพูด เขากะระยะห่างระหว่างฉินเย่ียนซูกับ 
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ฟู่หลนัหยาแล้ว ไม่ผดิจากท่ีผงิอว้ีก�าชบัไว้แม้แต่น้อย ห่างกันสบิก้าวพอดี 

แล้วจึงพูดขึ้นอย่างเป็นการเป็นงาน "เจ้าส�านักฉิน ช้าก่อน"

ตลอดมาคนของส�านักฉนิมฐีานะโดดเด่นกว่าผูใ้ดในยุทธภพ มหีรอื

จะเคยเห็นเจ้าส�านกัของตนเองถูกปฏิบตัอิย่างเย็นชาเช่นนี ้พอเหน็ดงันัน้

ก็ต่างหันมามองหน้ากัน ในดวงตาบอกความนัยบางอย่าง

ฉินหย่งกลัวแต่ว่าน้องชายจะปะทะกับเฉินเอ่อร์เซิง จึงรีบลงจาก

หลังม้า ยิ้มให้เฉินเอ่อร์เซิงแล้วประสานมือค�านับ "ล�าบากใต้เท้าเฉินแล้ว 

ข้ากับน้องชายไม่ได้จะสร้างความล�าบากให้ใต้เท้าเฉนิแต่อย่างใด เพียงแค่ 

อยากจะขอบคุณคุณหนูฟู่เท่านั้น มิได้มีเจตนาอื่น"

เฉินเอ่อร์เซิงไม่มีท่าทีจะถอยให้ แต่ก็ไม่พูดอะไรอีก เห็นได้ชัดว่า

อนุญาตเป็นนัยให้ฉินหย่งกับน้องชายพูดคุยกับฟู่หลันหยาได้

ฉินเย่ียนซูข่มกลั้นโทสะขณะมองดูเฉินเอ่อร์เซิง ก่อนหันไปมอง 

ฟู่หลนัหยาด้วยสหีน้าจรงิจงั นิง่เงยีบครูห่น่ึงแล้วพูดด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน 

"คุณหนูฟู่มีบุญคุณใหญ่หลวงต่อข้าจนไม่อาจกล่าวขอบคุณได้พอ 

ระหว่างเดนิทางกลบัเมอืงหลวง ข้าผูแ้ซ่ฉนิจะขอบุกน�า้ลยุไฟเพ่ือคณุหนูฟู่  

จะไม่ยอมให้คุณหนูฟู่ได้รับความขุ่นข้องหมองใจแม้แต่น้อย"

ฟู่หลนัหยาเหลอืบมองฉนิเย่ียนซผู่านม่านหมวกแพร เห็นเขามองดู

นางด้วยสายตาวาวโรจน์ ทัง้ยังพูดด้วยความมัน่อกมัน่ใจย่ิง ก็ครุน่คดิอยู่

ในใจ หรือว่ำพวกเขำจะติดตำมข้ำไปตลอดทำงจนถึงเมืองหลวง นางจึง

ย่อเข่าลงค�านับ ยิ้มน้อยๆ เอ่ยว่า "แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น เจ้าส�านักฉิน

กล่าวหนักไปแล้ว"

ฉนิเย่ียนซไูด้ยินน�า้เสยีงนางอ่อนโยนอย่างย่ิงหัวใจก็เต้นรวั ใบหน้า



41

หนิงหล่ง

แดงซ่านขณะรีบค�านับตอบ

ขณะทัง้สองคนต่างค�านบัซึง่กันและกัน ผงิอว้ีก็ออกมาจากคฤหาสน์

พอดี โดยมีหลี่โยวกับคนอื่นๆ เดินตามหลังมา

พอเหน็ภาพคนท้ังสอง สหีน้าผงิอวีซ้ึง่เดิมทีก็บึง้ตงึอยู่แล้วย่ิงคล�า้ลง 

หลายส่วน เขาชะงักเท้าไว้ ขณะจะเดินเข้าไปหาฉินเยี่ยนซู ไหนเลยจะรู้

ว่าชายหนุ่มท้ังกลุ่มท่ียืนนิ่งเงียบอยู่ด้านข้างมาตลอดกลับพากันเดินมา

อยู่ต่อหน้าเขา แล้วประสานมือค�านับ

ผิงอว้ีจ�าต้องเบือนหน้ากลับมา รอจนทุกคนค�านับเรียบร้อยแล้ว  

เขาจึงยิ้มให้พลางกล่าวว่า "ระหว่างการเดินทางคงต้องขอแรงด้วย"

คนที่อยู่ด้านหน้าตอบว่า "มิได้ แล้วแต่ใต้เท้าผิงจะจัดการเถิด"

ฟู่หลนัหยามองอยู่ข้างๆ ก็เข้าใจได้ในทนัท ีแอบคาดเดาว่าคนเหล่าน้ี 

ก็คือกองหนุนที่ผิงอวี้ให้มาช่วยรับมือยามพวกส�านักบูรพาลอบลงมือ

ดูท่าแล้วผิงอวี้เองก็ไม่ประมาท ด้วยรู ้ว่าคนรอบกายมีจ�านวน 

ไม่มากพอ เกรงจะตกเป็นรองจงึระดมก�าลงัพลให้พร้อมไว้อย่างรอบคอบ

ขณะก�าลังครุ่นคิดฟู่หลันหยาก็เหลือบเห็นบุรุษผู้หล่อเหลาคมคาย

ผวิคร้ามท่ีอยู่ข้างๆ ผงิอว้ี เพราะแสงตะวันอนัเจดิจ้าจงึเหน็ใบหน้าของเขา

ได้อย่างชัดเจนย่ิงกว่าเย็นวันนั้น จู่ๆ นางก็พบว่าเขาดูคล้ายหลี่หมิน 

อยู่หลายส่วน

นางรู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง ขณะก�าลังจะลองเปรียบเทียบใบหน้า 

ของเขากับหลี่หมิน นึกไม่ถึงว่าเพียงชั่วพริบตา นางกลับเห็นหล่ีหมิน 

ยืนอยู่ด้านหลังผิงอวี้ด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย เห็นได้ชัดว่าเพ่ิงจะถูกต่อว่า 

ต่อขานมา
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เน่ืองจากรถม้ามาจอดอยู่ด้านหลังแล้ว ฟู่หลันหยาไม่กล้าชักช้า

ท�าให้เสยีเวลาอกี จงึเหลอืบมองหลีห่มนิอย่างเหน็ใจแล้วจบัมอืแม่นมหลิน 

ประคองตัวเดินขึ้นรถม้า

ฉนิหย่งมองฟู่หลนัหยาอยู่ด้านข้างอย่างเงียบๆ มาตัง้แต่ต้น เหน็นาง 

ท่าทางสูงส่งสง่างาม กิริยาอาการใดๆ ล้วนมีแบบแผน ยามก้มค้อมกาย

เตรียมจะเข้าไปในรถม้า เน่ืองจากชุดส�าหรับคิมหันตฤดูน้ันบางเบา  

จึงเผยให้เห็นเอวอรชรอ้อนแอ้นอันน่าตรึงใจ

นางแอบเหลอืบมองผงิอว้ีอย่างแนบเนียน ก็เห็นสายตาเขามองตาม

ฟู่หลันหยาไปจริงดังคาด เห็นอีกฝ่ายยังรั้งรอไม่เข้าไปในรถ หัวค้ิวเขาก็

ขมวดมุ่น

แม่นมหลนิเลกิม่านข้ึนให้แล้ว ฟู่หลนัหยาก�าลงัจะก้าวเท้าเข้าไปใน

รถม้า จู่ๆ ก็มีเสียงคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมุ่งมาจากสุดปลายถนนอีกด้าน

พอหันไปมอง คนท่ีน�าหน้ามาก็คอืคณุชายผูห้ล่อเหลาทีส่วมใส่เสือ้

หรูหราครอบเกี้ยวทองค�า เติ้งอันอี๋นั่นเอง

พอลงจากหลงัม้า เขาก็ประคองสาวงามผูห้น่ึงลงจากรถม้า เดินเข้ามา 

ใกล้แล้วพยักหน้าทักทายฟู่หลันหยาอย่างเป็นมิตร

ฟู่หลนัหยาหันไปค�านบัตอบ พอยืดตัวตรงก็รูสึ้กได้ว่าหญิงสาวทียื่น

ข้างๆ เติง้อันอี๋ก�าลังจ้องมองตนเองอยู ่แมจ้ะมีม่านหมวกแพรกัน้ไว้ แตก่็

ยังรับรู ้ได้ว่าสายตานั้นคมปลาบจนท�าให้นางรู ้สึกอึดอัด พอทักทาย 

ฟู่หลันหยาแล้ว สองพี่น้องก็เดินไปหาผิงอวี้กับหลี่โยว

ฟู่หลันหยาเหลือบมองคุณหนูเติ้งทางด้านหลังแล้วเข้าไปในรถม้า 

ปล่อยม่านลง
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พักหนึ่งก็มีเสียงล้อรถม้าบดถนน

ฟู่หลนัหยาได้ยินผงิอวีบ้อกเมือ่คืนว่าต่อไปจะไม่หยุดพักในเขตของ 

กุ้ยโจวอกีแล้ว เช่นน้ันจดุหมายถัดไปท่ีจะเดินทางไปถึง เกินคร่ึงน่าจะเข้าสู่ 

เขตแดนของหูหนานแล้ว
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เห็นสองพ่ีน้องสกุลเติ้งมาแล้ว ผิงอวี้ไม่แสดงท่าทีใดๆ แต่หลี่โยว 

กลับดูกระตือรือร้นอย่างกับอะไรดี ตอนแรกเขาเข้าไปคุยกับเต้ิงอันอ๋ีถึง

เรือ่งราวครัง้เก่าก่อน จากน้ันก็ชวนให้ท้ังผงิอวีแ้ละเติง้อนัอีช่๋วยกันคาดการณ์ 

ถึงความยากล�าบากและอันตรายที่จะได้พานพบในหนทางข้างหน้า

พอเห็นว่าจวนหย่งอันโหวน�าองครักษ์มาด้วยไม่มาก หลี่โยวก็ 

ตบอกรับปากเป็นมั่นเหมาะว่าแม้จะพบกันโดยบังเอิญระหว่างเดินทาง

เข้าเมอืงหลวง เขากับผงิอว้ีก็ไม่ปัดความรบัผดิชอบ ในการเดนิทางครัง้นี้

จะช่วยดูแลกันและกันเป็นอย่างดี

พูดคุยกันนานเท่ากับเวลาครึ่งถ้วยชาแล้ว หลี่โยวจึงค่อยปล่อยให้

สองพี่น้องกลับไปอย่างอาลัยอาวรณ์

ตลอดเวลาที่พูดคุยกัน เติ้งเหวินอิ๋งมิได้ละสายตาจากผิงอวี้เลย

เติ้งอันอี๋เหลือบเห็นทางหางตา อดรู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่ได้ เด็กโง่ 

45
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ผูน้ี้อะไรก็ล้วนดไีปหมด เสยีก็แต่หวัรัน้ไปสกัหน่อย ผงิอว้ีแสดงท่ำทชีดัเจน

แล้วว่ำไม่ได้สนใจไยดนีำงเลย เพียงเพรำะเห็นแก่สำยสมัพันธ์ในวัยเยำว์

เท่ำนั้น ไฉนนำงจึงยังอำลัยอำวรณ์เขำถึงเพียงนี้

กลับไปถึงขบวนรถของจวนหย่งอันโหว เขาคอยดูให้เติ้งเหวินอิ๋ง 

ขึ้นรถม้าเสร็จแล้วตนเองก็เดินไปด้านหน้าขบวนรถ ผละจากม้าท่ีข่ีมา 

แล้วไปขึ้นรถม้าอีกคัน

เลิกม่านท่ีหนาหนักขึ้น ก็เห็นได้ว่าในรถม้ามืดสนิทราวกับเวลา

กลางคืน แสงแดดจากภายนอกมิอาจสาดส่องเข้ามาได้แม้แต่น้อย

พอขึน้มาบนรถม้าแล้วก็หยบิแท่งจดุไฟออกมาจากอกเสือ้ จดุตะเกียง 

ครอบแก้วดวงเล็กๆ ที่วางอยู่ตรงมุมหนึ่งในรถม้า ในตัวรถพลันสว่างขึ้น

ทันใด

เขาเงยหน้าขึ้นแล้วก็ก้มตัวเข้าไปข้างใน เห็นบนที่นั่งข้างในมีสตร ี

ผู้หนึ่งนอนอยู่ แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวทว่ากลับห่มผ้าผืนหนาไว้อย่าง 

ผิดปกติ

แม้จะเป็นเช่นนี้แต่ริมฝีปากของนางกลับเป็นสีม่วงเพราะได้รับ 

ไอเย็นอย่างหนัก เห็นได้ชัดว่าก�าลังป่วยหรือไม่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมา

สหีน้าของนางดยู�า่แย่ มรีอยตนีกาท่ีหางตาท้ังสองข้าง เพียงเหลอืบมอง 

เผินๆ ดูราวกับอายุห้าสิบปีเห็นจะได้ แต่ถ้าพินิจมองใบหน้านั้นให้ถี่ถ้วน

ก็จะพอร�าลกึได้ว่านางคือผูคุ้มกฎซ้ายท่ีเมือ่สามวันก่อนยงังดงามตราตรงึ

อยู่เลย

"ข้าแก่ลงมากใช่หรอืไม่" นางเห็นเติง้อนัอีเ๋ข้ามาก็พยายามเงยหน้า

ขึ้น น�้าเสียงราวกับพิณสายขาด ทั้งแหบพร่าทั้งแก่ชรา
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เติ้งอันอี๋นั่งลงข้างๆ ท่าทางสุขุมใจเย็น มุมปากหยักขึ้นเป็นรอยยิ้ม 

มองดูสหายร่วมทางของตนเองที่แก่ชราลงในชั่วข้ามคืนด้วยสายตา 

เหี้ยมเกรียม

สายตาของเขาบ่งบอกทุกสิ่งชัดแจ้งแล้ว

ผู ้คุมกฎซ้ายจ้องมองเติ้งอันอี๋แน่วน่ิงอยู่นานครู่หนึ่ง ในท่ีสุดก็ 

นอนกลบัลงไป สหีน้าซดีเผอืดไร้ชวิีตชวีา เอาแต่จ้องมองเพดานรถเงยีบๆ

"คนเราจะช้าหรอืเรว็กต้็องแก่เฒ่า" เต้ิงอันอ๋ีตบบ่านางเบาๆ เป็นการ

ปลอบใจ แล้วพูดปลอบอย่างก่ึงจริงก่ึงเท็จ "คิดดูสิ เจ้าอุตส่าห์รักษา 

ความอ่อนเยาว์มาได้นานถึงเพียงนี้ นับว่าคุ้มค่าแล้ว"

จู่ๆ  แววตาของผูค้มุกฎซ้ายก็เตม็ไปด้วยความเคยีดแค้น นางขบเข้ียว 

เค้ียวฟันพลางก่นด่า "ถ้าไม่ใช่เพราะคนของปู้รื่อกู่เต๋อเล่นงานข้าจน 

บาดเจ็บสาหัส มีหรือที่ข้าจะถูกคนของส�านักฉินท�าลายก�าลังภายในได้ 

เจ้าคนชัว่ช้าไม่รูค้ณุคน เสยีแรงท่ีข้าอตุส่าห์ช่วยเขาไว้เมือ่ย่ีสบิกว่าปีก่อน 

แต่เขากลับหาทางท�าลายพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่า!"

เติ้งอันอี๋ส่ายหน้า แสร้งท�าเป็นทอดถอนใจ "ตอนน้ันข้าบอกไว้ 

ว่าอย่างไร อย่าไปช่วยเหลือคนไม่รู ้หัวนอนปลายเท้าเช่นน้ี เจ้ากลับ 

ไม่ยอมเชื่อ บัดนี้คงรู้แล้วกระมังว่าอะไรท่ีเรียกว่ายกหินแต่กลับหล่น 

ใส่เท้าตนเอง*"

ผู ้คุมกฎซ้ายหวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตก็เคียดแค้นเสียจนมี 

กลิน่คาวเลอืดเอ่อขึน้มาในล�าคอ ชัว่ขณะหน่ึงไม่อาจข่มกลัน้ไว้ได้ จวนเจยีน 

จะกระอักออกมา แต่เพราะเกรงว่าคนข้างนอกรถอาจได้ยินเข้า นางจึง

* ยกหินแต่กลับหล่นใส่เท้าตนเอง หมายถึงคิดจะท�าร้ายผู้อื่น แต่ผลร้ายนั้นกลับย้อนมาหาตัวเอง
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ต้องกล�้ากลืนเลือดก้อนนั้นกลับลงไปจนหน้าด�าหน้าแดง

"แต่เจ้าวางใจเถอะ ไม่ว่าช้าหรือเร็วพวกเราจะต้องได้สะสางบัญชี

หนีแ้ค้นกับปู้รือ่กู่เต๋อจนหมดสิน้แน่" เต้ิงอนัอีปั๋ดฝุน่ท่ีแขนเสือ้ด้วยท่าทาง

สบายๆ แล้วพูดอย่างสุขุมใจเย็น "ของสิ่งนั้นจะต้องหวนคืนมาอยู่ใน 

ก�ามือพวกเราอย่างไม่ตกหล่นแม้แต่ชิ้นเดียว"

ดวงตาผู้คุมกฎซ้ายทอประกายคมปลาบ หันไปเพ่งมองเติ้งอันอี๋

"ดูท่าแล้ว เจ้าคงจะเดาได้แล้วสินะ" เติ้งอันอี๋เหยียดมุมปาก แล้ว

หยิบสิง่ของสดี�าสนทิออกมาจากอกเสือ้ "ผ่านมานานหลายปีแล้วเจ้าก็ยัง

คุ้นเคยกับการซ่อนสิ่งของเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ข้าแค่เข้าไปลองสุ่มๆ 

ค้นหาในบ้านเจ้า ก็หาสิ่งล�้าค่าที่เจ้าซ่อนไว้จนพบแล้ว"

"เอาคนืมา!" ดวงตาผูค้มุกฎซ้ายฉายแววเห้ียมเกรยีม นางผดุลุกข้ึนนัง่ 

แล้วโผเข้าใส่เติ้งอันอี๋

แต่น่าเสียดาย เติ้งอันอี๋เพียงแค่ยกมือผลักนางอย่างรังเกียจ 

ครัง้หนึง่ ร่างของนางก็อ่อนยวบราวกับเศษผ้าล้มตวัลงกลบัไปนอนทีเ่ดิม

"ข้าขอเตือนเจ้าให้ออมแรงไว้" เต้ิงอันอ๋ีหุบรอยย้ิม มองดผูู้คมุกฎซ้าย 

ด้วยสายตาเย็นชาราวกับน�้าแข็ง "ถ้าไม่ใช่ว่าข้าเห็นแก่มิตรภาพในอดีต 

เจ้าคงถูกส�านักบูรพาสับร่างจนแหลกเหลวกลายเป็นอาหารสุนัขไปแล้ว 

ยังจะมีหน้ามาตีฝีปากต่อรองกับข้าท่ีนี่ได้อีกหรือ เจ้าเองไม่รู้จักคิดบ้าง 

บัดนี้วรยุทธ์เจ้าสูญสิ้นไปแล้ว มีค่าเพียงคนพิการเท่าน้ัน ของสิ่งน้ีอยู่ 

ในมือเจ้าจะมีประโยชน์อันใด"

ผู้คุมกฎซ้ายหอบหายใจหนัก จ้องเต้ิงอันอี๋เขม็งอย่างไม่ยินยอม 

แค่นเสียงอย่างโกรธแค้น "เจ้าควรจะรู้ไว้ ของส่ิงนี้เป็นเจ้านิกายผู้เฒ่า 



48

รัตติกาลซ่อนกล 2

ส่งมอบให้ข้าเองกับมือก่อนตาย เจ้ากล้าทรยศค�าส่ังเสียของเจ้านิกาย 

ผู้เฒ่าหรือ!"

"เวลาเปลีย่น สถานการณ์ก็แปรผนั วันน้ีเทียบกับวันวานไม่ได้หรอก" 

เติ้งอันอี๋ยิ้มหยัน "หากเจ้านิกายผู้เฒ่าที่อยู่ในปรโลกได้รู้ ก็คงไม่อยากให้

ส่ิงล�า้ค่าน้ีไปอยู่ในมอืของคนพิการคนหน่ึงกระมงั ถ้าเจ้าอยากให้ความทะยาน 

อยากของเจ้านกิายผูเ้ฒ่ากลายเป็นจรงิขึน้มา กค็วรคาดหวังให้ข้ารวบรวม

ส่ิงล�้าค่าท่ีเหลือได้ครบจะดีกว่า ช่วงชิงเอาของสิ่งน้ันจากมือปู้รื่อกู่เต๋อ 

มาให้ได้ก่อน มิเช่นนั้นจะพูดสิ่งใดก็ล้วนไร้ประโยชน์"

"ถุย!" ผู้คุมกฎซ้ายถ่มน�้าลาย "เจ้าท�าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน

เท่านั้น อย่าเอาชื่อเจ้านิกายผู้เฒ่ามาอ้างเลย"

เติง้อนัอีห๋ยิบผ้าเชด็หน้าจากอกเสือ้มาเชด็น�า้ลายปนเลอืดท่ีนางถ่ม

รดใบหน้าของเขา สีหน้าบึ้งตึงทันที จู่ๆ ก็ตวัดน้ิวเก่ียวปลายคางนางไว้

ราวกับเป็นตะขอแล้วพูดเสยีงเหีย้มเกรยีม "ข้าท�าเพ่ือเจ้าทุกหนทางแล้ว! 

จะให้ดเีจ้าก็จงรูจ้กัฉลาดเสยีบ้าง อย่าวางท่าหย่ิงผยองต่อหน้าข้าให้มากนกั!"

ผูค้มุกฎซ้ายถลงึตามองเต้ิงอันอีอ๋ย่างเคียดแค้น ในอกมีเสียงหายใจ

ฮดืฮาดราวกับหีบลมท่ีรัว่ จ้องมองเขาอยู่พักใหญ่ ในทีส่ดุก็เข้าใจว่าตนเอง

สูญเสียความได้เปรียบไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ลูกไฟอันวาวโรจน์ในดวงตา

จึงค่อยๆ ราแสงลง เหลือไว้เพียงแววตาหมองเศร้าเท่านั้น

เติง้อนัอีป๋ล่อยคางของนางลงด้วยสหีน้าเย็นชา "พอไปถึงหล่ิงหนาน 

ข้าจะเห็นแก่ที่พวกเราเป็นสาวกร่วมนิกายเดียวกัน หาที่พักอันเหมาะสม

ให้เจ้า ถ้าไม่อยากให้คนของส�านกับูรพาจบัตัวได้ อย่าคดิอะไรโง่ๆ มเิช่นนัน้ 

ก็จงระวังตัวไว้ว่าอาจไม่เหลือแม้แต่ซากศพ!"
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ว่าแล้วก็สะบดัชดุลกุขึน้ยืน ร้องสัง่ให้คนข้างนอกจอดรถ เตรยีมจะ

ลงจากรถม้าไป

ผู้คุมกฎซ้ายมองดูเพดานรถม้าอย่างสิ้นหวัง เห็นเติ้งอันอี๋ออกไป

ทางหางตา จู่ๆ  ก็กระตกุมมุปากแล้วเย้ยหยันว่า "เพ่ือจะได้เข้าใกล้ฟู่หลนัหยา  

เจ้าจ�าต้องแสดงละครต่อหน้าพวกผิงอวี้ เห็นแก่ที่พวกเรารู้จักกันมานาน 

อย่าหาว่าข้าไม่เตือน ผิงอวี้ผู้นั้นร้ายกาจนัก อายุไม่เท่าไรก็เฉลียวฉลาด

เท่าทันคนยิ่งกว่าผู้ใด ระวังอย่าไปล่วงเกินเขา ไม่เช่นนั้นอาจชักน�าไฟมา

เผาผลาญตัวเจ้าเอง"

เติง้อนัอีนิ๋ง่เงียบไปอดึใจหน่ึงแล้วเหลยีวกลบัมา เผยย้ิมอย่างได้ใจ 

"หลงัจากไปถึงหูหนานแล้ว นอกจากคนของส�านกับรูพา ยังมคีนของส�านกั

หนานซงิคอยจ้องตาเป็นมนัอกี เวลาน้ีคงเตรยีมการไว้พร้อมแล้ว รอเพียง

ให้ฟู่หลันหยากับพวกมาตกหลุมพราง เจ้าควรรู้ไว้อย่าง ส�านักหนานซิง

เป็นส�านักท่ีเก่งกาจในเรือ่งฉเีหมนิตุน้จย่าทีส่ดุในใต้หล้า หากต้องการจะ

กางตาข่ายสวรรค์ดักจับจริงๆ ไม่ว่าหวังหลิงหรือผิงอวี้ก็ล้วนต้องตกที่นั่ง

ล�าบากแน่ ถึงตอนนัน้ข้าก็แค่น่ังเฉยๆ รอเก็บเก่ียวผลประโยชน์เท่านัน้เอง"

ผูค้มุกฎซ้ายได้ยนิดงัน้ันดวงตาก็เป็นประกาย หันกลบัไปมองเต้ิงอนัอ๋ี  

"เจ้าจะบอกว่ามีของล�้าค่าส่วนหนึ่งตกอยู่ในก�ามือของส�านักหนานซิง?"

เติ้งอันอี๋หัวเราะหยัน "เรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าอีกแล้ว!"

พอเขาลงจากรถหายลบัตาไป ในรถก็ตกอยู่ในความมดืมดิโดยพลนั

ออกจากเมอืงต้งหยางแล้วก็เร่งเดนิทาง แทบไม่มกีารหยุดพักชัว่คราว 

พอให้หายเหนื่อยด้วยซ�้า
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ตกกลางคนื ส่วนใหญ่ฟู่หลนัหยากับแม่นมหลินจะอยู่แต่ในรถ ยังด ี

ท่ีรถม้าคันใหญ่ แม้ไม่ได้สบายตัวนัก แต่เมื่อไม่ต้องนอนในกระโจมก็

สะดวกขึ้นมาก

กระทั่งมาถึงต�าบลเล็กๆ ตรงรอยต่อระหว่างสามมณฑล ผิงอว้ีจึง

สั่งให้หยุดพักชั่วคราว แล้วเข้าพักในโรงเตี๊ยมหลังหนึ่ง

วันต่อมาฟ้ายังไม่ทันสางก็รีบเดินทางต่อทันที

เดนิทางต่อเนือ่งไปได้เจด็แปดวนัก็มาถึงเมอืงเป่าชิง่ในมณฑลหหูนาน 

ได้เสียที

พอเข้าเมอืงมา ทุกคนจงึพบว่าอากาศร้อนจดัของฤดคิูมหันต์ค่อยๆ 

บรรเทาลง เริ่มมีไอเย็นของฤดูสารทเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้ว

โดยเฉพาะหลังฝนตกเมื่อคืน ตามท้องถนนทัว่ทั้งเมืองทีปู่ลาดดว้ย

หินสดี�าก็ดวูาวไปด้วยหยาดน�า้ฝนทียั่งตกค้างอยู่ อากาศแฝงไอเย็นเช่นนี้ 

สดชื่นยิ่งนัก

ทกุคนย�า่น�า้ฝนเดนิไปถึงคฤหาสน์หลงัใหญ่ท่ีอยู่ทางทศิเหนือของเมอืง  

จากนั้นผิงอวี้ก็สั่งให้หยุดเดินแล้วบอกให้เข้าพักที่นี่สองวัน

คณะเดินทางรอนแรมมาอย่างตรากตร�า ล้วนเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า

อย่างย่ิง ฝ่ายฟู่หลนัหยากับแม่นมหลนิต่างหมดเรีย่วแรง ถูกเหวีย่งไปมา

ในรถม้าที่เคลื่อนโยกไปมาจนร่างแทบหลุดออกจากกัน

พอได้เข้าพักเรียบร้อยในเรือนชั้นในแล้ว ฟู่หลันหยาก็ยังรู ้สึก 

เวียนศีรษะอยู่ ได้ลิ้มรสชาติอันแท้จริงของค�าว่าเดินทางทั้งวันทั้งคืนมิได้

หยุดกับตนเองอย่างแท้จริง คิดแล้วผิงอว้ีกับพวกตอนที่เดินทางมายัง 

อว๋ินหนานก็คงจะเร่งรีบมาอย่างไม่รู้วันรู้คืนเช่นนี้ ยังดีที่พวกเขายังหนุ่ม
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ร่างกายแข็งแรง มิเช่นนั้นคงจะทนรับไม่ไหวแน่

คฤหาสน์แห่งนี้แตกต่างจากคฤหาสน์ใหญ่ท่ีเมืองต้งหยางมณฑล

กุ้ยโจว คฤหาสน์ท่ีเป่าชิง่ค่อนข้างเก่าแก่กว่า พ้ืนทีก่ว้างขวางและซบัซ้อน 

ทุกมุมดูสงบเงียบเรียบง่าย

เทียบกับทั้งคฤหาสน์แล้ว ส่วนที่พักของฟู่หลันหยากับแม่นมหลิน

ดูจะตกแต่งอย่างงดงามประณีตย่ิงกว่า เหมือนสร้างไว้เพ่ือให้เป็น 

ส่วนที่พักของหญิงสาวซึ่งยังมิได้ออกเรือนโดยเฉพาะ

พอสองนายบ่าวได้เข้าพักก็เข้าไปอาบน�า้ช�าระร่างกายในห้องอาบน�า้  

ล้างคราบไคลที่เกิดจากฝุ่นซึ่งคละคลุ้งมาตลอดการเดินทางนี้

อาบน�้าเรียบร้อยแล้วฟู่หลันหยาก็แอบทอดถอนใจว่าอากาศที่นี่ 

เย็นยะเยือกนกั เสือ้ผ้าส�าหรบัฤดูคิมหนัต์ทีส่วมตดิกายบางเกินไป นางจงึ

เปิดห่อสัมภาระออกค้นดูกับแม่นมหลิน ค้นไปค้นมา หากไม่บางเกินไป

ก็หนาเกินไป เสื้อคลุมกันลมที่ชายาซื่อจื่อมอบให้ยังน�ามาสวมเวลานี ้

ไม่ได้ สดุท้ายจ�าต้องน�าเสือ้ไร้แขนสแีดงอมส้มดอกไห่ถังมาสวมไปพลาง

ก่อน

ในเรือนพักด้านหน้า ผิงอวี้เพิ่งออกมาจากห้องอาบน�้า พวกหลี่โยว 

ก็มาหา

พอเข้ามาในห้อง หลีโ่ยวก็ไม่สนใจว่าผงิอวีก้�าลงัสวมรองเท้าหุม้ข้อ

สีด�าอยู่ตรงขอบเตียง ตรงเข้าไปพูดว่า "ได้ยินว่าส�านักหนานซิงก็มาถึง

เมืองเป่าชิ่งแล้ว? แหล่งข่าวของเจ้าถูกต้องแน่หรือไม่"

ผงิอว้ียังไม่ได้คาดสายรดัเอว เสือ้ตัวนอกสเีขียวอ่อนยังไม่ทนัได้สวม 
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เผยให้เหน็เสือ้ตวัในสขีาวดจุหมิะ เขาก้มหน้าสวมรองเท้าหุ้มข้อสดี�าแล้ว

ลุกขึ้น คาดสายรัดเอวพลางพูดกับหลี่โยว "แหล่งข่าวไม่เคยผิดพลาด  

เพียงแต่ไม่รู้ว่าส�านักหนานซิงนี้มีที่มาเช่นไรกันแน่"

หลีโ่ยวเผยสหีน้าหนกัใจ "ถ้าส�านกันีเ้ข้ามาวุ่นวายด้วย น่าจะยุ่งยาก

จริงๆ"

ผิงอวี้เหน็บดาบซิ่วชุนไว้ที่เอว หันไปมองหลี่โยวแล้วว่า "เหตุใดจึง

พูดเช่นนี้"

หลี่โยวยกชายเสื้อแล้วน่ังลงข้างโต๊ะ ส่ายหน้าพลางว่า "กล่าวถึง

ส�านักหนานซิงแล้วเรื่องมันยาว ผู้ก่อตั้งส�านักน้ีมีแซ่ว่าซุน ว่ากันว่าเป็น

ลูกหลานผู้สืบสายมาจากซุนปิ้นนักวางแผนการรบสมัยจั้นกั๋ว เชี่ยวชาญ

ในศาสตร์แห่งฉีเหมินตุ้นจย่า ผู้ที่เข้าเป็นศิษย์ส�านักนี้ ก่อนอื่นต้องศึกษา

ศาสตร์อี้จิงและวิชาค�านวณมาก่อนแล้วหลายปี ยังต้องเรียนรู้เร่ือง 

ก�าลงัภายในกับวรยุทธ์ด้วย ดังน้ันแม้ส�านกันีจ้ะเป็นส�านกัหนึง่ในยุทธภพ 

กลบัมแีนวทางทีแ่ตกต่างจากส�านักอืน่ๆ เชีย่วชาญท่ีสดุในการสร้างกับดกั 

และเขาวงกต จนเคยมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วยุทธภพมาก่อน ยี่สิบปีก่อน 

ศิษย์ส�านักนี้ก็ค่อยๆ เริ่มหายหน้าไปจากยุทธภพ หลายปีมานี้แทบไม่มี

ความเคลื่อนไหวใดๆ เลย"

ผิงอว้ีเดินไปท่ีด้านหน้าโต๊ะ หยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบ ท่าทางครุ่นคิด 

"แนวทางของส�านักหนานซิงเป็นพรรคธรรมะหรือพรรคมาร"

หลี่โยวเม้มปากเอ่ยว่า "จะว่าเป็นพรรคธรรมะก็ไม่ได้ แต่จะว่าเป็น

พรรคมารก็ไม่เชิง ได้ยินว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าส�านักหนานซิง

ล้วนทะนงตน ไม่สงุสงิกับโลกภายนอก นอกจากจะเชีย่วชาญในวิชาดนตรี
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และการค�านวณแล้ว ยังชืน่ชอบสิง่ทีแ่สดงถึงสนุทรยีะเป็นพิเศษ ได้ยินว่า

ย่ีสบิห้าปีก่อนในการชมุนมุใหญ่ของชาวยุทธ์ อดตีเจ้าส�านกัหนานซงิเคย

ใช้เพลงเนินยุทธ์เพลงหนึ่งท�าลายก�าลังภายในของเจ้าส�านักปากว้าจน

กลายเป็นที่โจษจันกันไปทั่ว ภายหลังเหล่าศิษย์ส�านักปากว้าต่างพากัน

ไปแก้แค้นกับส�านกัหนานซงิ โดยอ้างว่าเจ้าส�านักหนานซงิลงมือหนักเกินไป  

จนทะเลาะวิวาทกันอย่างไม่หยดุหย่อนมานานหลายปี เหน็ได้ว่าคนส�านกัน้ี 

ชอบกระท�าการอย่างอุกอาจ ท�าทุกสิ่งตามอ�าเภอใจ หากว่าเร่ืองนี้มี 

ส�านกัหนานซงิแทรกเข้ามาพัวพันด้วย เกรงว่าคงจดัการได้ไม่ง่ายไปกว่า

การจัดการกับนิกายเจิ้นหมัวที่อวิ๋นหนานสักเท่าใด"

ทัง้สองต่างรูว่้าเรือ่งนีห้นกัหนาสาหสั พอหารอืกันแล้วต่างก็ครุน่คดิ

หาแผนการรบัมอืคร่าวๆ ผงิอว้ีเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง เหน็ว่าสาย

แล้วก็ลุกขึ้น "ในเรื่องนี้ยังมีประเด็นส�าคัญรอให้ข้ากลับมาหารืออีกครั้ง 

ตอนนี้ข้ามีธุระ ต้องออกไปข้างนอกก่อน"

ว่าแล้วก็ไม่สนใจสายตาประหลาดใจของหล่ีโยว ก้าวไปสองก้าว แต่ 

พอนึกอะไรขึน้ได้ก็หยุดเดนิ แล้วหยิบเทียบเชญิฉบบัหนึง่ออกมาจากอกเสือ้  

พูดด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "เจิ้งหงข้าหลวงตรวจการเมืองเป่าชิ่ง

ส่งเทียบเชิญน้ีมา แจ้งว่าอยากจะจัดงานรื่นเริงเพ่ือเลี้ยงต้อนรับพวกเรา 

ข้ามีเรื่องที่อยากจะไปสอบถามจากเขาอยู่พอดี เจ้าจะไปด้วยกันหรือไม่"

หลีโ่ยวรบัไปแล้วเปิดออกอ่านพลางว่า "เจิง้หงนีเ่ป็นพวกสนัุขรับใช้

ที่หวังหลิงแต่งตั้งมากับมือมิใช่หรือ นี่มันงานเลี้ยงหงเหมิน* โดยแท้  

* อ้างอิงเหตุการณ์งานเลี้ยงที่ด่านหงเหมิน เป็นการแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างเซี่ยงอวี่ (ฌ้อปาอ๋อง) และ
หลิวปังหลังการสิ้นสุดราชวงศ์ฉิน โดยฉากหน้าเซี่ยงอว่ีเชิญหลิวปังมาเลี้ยงฉลองความส�าเร็จท่ียึดเมือง 
เสียนหยางได้ แต่ที่จริงแล้ววางแผนจะสังหารหลิวปัง
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ไปสิ! เหตุใดจะไม่ไปเล่า!"

ผงิอว้ีย้ิมแล้วพยักหน้า "ได้ รอข้ากลบัมา เย็นน้ีพวกเราไปร่วมงานเล้ียง 

ของเขาสักครั้ง"

ขณะที่พูดคุยก็พากันเดินออกจากห้องไปข้างนอก

หลีโ่ยวเดนิตามหลงัเอามอืลบูคาง มองดผูงิอวีจ้ากด้านหลงัด้วยความ 

สงสัย เวลำเช่นนี้เจ้ำหนุ่มนี่จะรีบร้อนออกไปข้ำงนอกท�ำสิ่งใดกัน

ผิงอว้ีมาถึงลานเรือนด้านนอกก็เรียกทุกคนมา จัดแจงให้หลี่หมิน 

กับพวกคอยเฝ้าอยู่นอกที่พักของฟู่หลันหยา รวมทั้งหมดมีแปดคน

ส่วนคนที่เหลือ รวมทั้งองครักษ์ลับย่ีสิบกว่าคนท่ีเคร่งขรึมและดูมี

ประสบการณ์ซึง่เพ่ิงโยกย้ายมานัน้ ให้ทกุคนเฝ้ารกัษาการณ์อยู่ด้านนอก

คฤหาสน์ ท่ัวท้ังคฤหาสน์แห่งนีจ้งึถูกล้อมไว้อย่างแน่นหนาราวกับถงัใส่น�า้ 

แม้แต่แมลงวนัก็ยังล่วงล�า้เข้ามาไม่ได้ เขาจงึค่อยออกไปข้างนอกได้อย่าง

วางใจ

เพ่ิงจะเดนิถึงหน้าประตูก็พบกับพวกฉนิหย่งท่ีก�าลังกลบัเข้ามาพอดี

"ใต้เท้าผิง" ฉินหย่งยิ้มพลางประสานมือค�านับ

ผงิอว้ีหยุดเดินแล้วถามข้ึนว่า "ประมขุฉนิ ไม่ทราบว่าท่ีพักท่ีจดัไว้ให้ 

ถูกใจหรือไม่"

ฉนิหย่งเอ่ยชืน่ชม "ตลอดการเดนิทางครัง้นี ้เพ่ือจะก�าจดัภยัร้ายของ

นิกายเจิ้นหมัว ต้องรบกวนใต้เท้าผิงมาไม่รู้ก่ีครั้งก่ีหน ทุกคร้ังได้รับการ

ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี พวกข้ารู้สึกเกรงใจเหลือเกิน"

ขณะท่ีพูดก็ไม่ลืมสังเกตท่าทางผิงอว้ีไปด้วย เห็นเขาดูเหมือน 



55

หนิงหล่ง

รีบร้อนจะออกไปข้างนอก จึงชิงบอกว่า "ใต้เท้าผิงมีธุระ เช่นนั้นก็เชิญ 

ตามสบายเถอะ หากคืนน้ีใต้เท้าผิงกลับมาเร็ว ข้าก็อยากจะขอหารือ 

กับท่านเรื่องส�านักหนานซิงเสียหน่อย"

ผิงอว้ีเหลือบมองฉินหย่ง ส�านักฉินนี่ช่างรู้งานเสียจริง ทางเขาเพ่ิง

ได้ข่าวมา ส�านักฉินก็ได้ข่าวมาเช่นกัน จึงยิ้มน้อยๆ แล้วว่า "ได้สิ ข้าเอง 

ก็ก�าลังอยากหารือเช่นกัน"

พูดจบก็ประสานมือค�านับตอบ "ขอเชิญท่านพ�านักในคฤหาสน ์

ตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจ" แล้วเดินออกไป

ฉนิหย่งยนือยู่ท่ีเดิม มองแผ่นหลงัเขาขณะเดนิลบัตาออกไปข้างนอก  

แล้วจึงหันกลับมาเดินเข้าไปข้างใน

ฟู่หลนัหยาช่วยแม่นมหลนิเก็บข้าวของเรยีบร้อยแล้วก็ว่างไม่มอีะไร

ท�า จึงหันไปส�ารวจการตกแต่งภายในห้อง

เห็นทีใ่ต้หน้าต่างมตีัง่ตวัหนึง่ก็เดินไปน่ังลง ลบูไปมาตรงทีเ่ท้าแขน

ซึ่งท�าจากไม้จันทน์สีด�าขัดจนมันวาวแล้วครุ่นคิด ในเมื่อมีตั่งตัวนี้แล้ว 

หากคืนนี้ผิงอวี้มาก็ไม่ต้องนอนที่พื้นอีก

ไม่นานก็จะเข้าสูฤ่ดูสารท ย่ิงเดินทางขึน้เหนือมากเท่าไร อากาศก็จะ 

ยิ่งหนาวเย็นมากขึ้น

หากต้องนอนท่ีพ้ืนต่อไป นานวันเข้า ต่อให้ร่างกายแข็งแรงดีเพียงไร 

ก็เกรงว่าจะไม่ดีต่อร่างกายอยู่ดี

ขณะก�าลังคิด จู่ๆ ก็มีเสียงเคาะดังมาจากด้านนอก เนื่องจากนาง

หายบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วจึงลุกขึ้นเดินไปเปิดประตู
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ข้างนอกเป็นคนรับใช้ชราผู้หนึ่ง พอเห็นฟู่หลันหยาเป็นคนมา 

เปิดประตูให้ก็ไม่กล้าเงยหน้า สองมือประคองห่อของยื่นส่งให้ "คุณชาย

สั่งให้บ่าวน�ามาให้ บอกว่าภรรยาของใต้เท้าเจิ้งหง ข้าหลวงตรวจการ 

เมืองเป่าชิ่งทราบข่าวว่าคุณหนูฟู่เดินทางมาด้วย จึงน�าเส้ือผ้าส�าหรับ 

ฤดูสารทมามอบให้คุณหนูเป็นพิเศษ"

เจิง้หง? สหีน้าฟู่หลนัหยาดูงุนงงสงสยั นางไม่เคยได้ยินชือ่น้ีมาก่อน

เลย ท้ังมิได้เป็นญาติและมิได้เป็นสหายกัน เหตุใดภรรยาของเขาจึง 

ส่งเสื้อผ้ามาให้นางเล่า ไม่ช้าก็นึกขึ้นได้ว่าบิดามีลูกศิษย์อยู่ทั่วไป เจิ้งหง

ผู้น้ีอาจเคยได้รับการช่วยเหลือจากบิดาในฐานะเป็นศิษย์อาจารย์กัน 

ก็เป็นได้

นอกจากนี้การท่ีส่งของเข้ามาถึงเขตท่ีพักส่วนตัวได้ คิดว่าพวก 

หลี่หมินคงตรวจตราดูแล้ว นางจึงกล่าวค�าขอบคุณแล้วรับห่อของนั้นไว้

เวลานี้แม่นมหลินก็ออกมาด้วย เห็นเช่นนี้ก็น�าห่อของมาวางไว้ 

บนโต๊ะแล้วเปิดออกดู เห็นมีเสื้อผ้าส�าหรับฤดูสารทหลายตัวพับซ้อน 

เป็นตั้ง มีทั้งสีเขียวอมเหลือง สีครามไข่เป็ด สีชมพูอ่อนรากบัว ล้วนเป็น 

สีสุภาพไม่แสบตา การตัดเย็บประณีตอย่างหาได้ยาก เนื้อผ้าก็ยิ่งนับว่า

เป็นของชั้นดี

แม่นมหลินถึงกับเอ่ยชม "เจิ้งฮูหยินผู้นี้นับว่าส่งถ่านกลางหิมะ* 

อย่างแท้จรงิ มาได้ถูกเวลาพอดีเชยีว คุณหนูจะได้มเีส้ือผ้าฤดสูารทสวมใส่ 

แล้ว"

ลองหยิบจับเลือกดูรอบหน่ึง แม่นมหลินก็เอาเสื้อคลุมสีรากบัว 

* ส่งถ่านกลางหิมะ เป็นส�านวน หมายถึงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ก�าลังล�าบากได้ทันการณ์
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ตวัหน่ึงออกมา ช่วยฟู่หลนัหยาถอดเสือ้ไม่มแีขนสดีอกไห่ถังตวันัน้ออกก่อน 

แล้วเปลี่ยนมาสวมเสื้อตัวน้ีแทน พอมองดูแล้วก็ย้ิมจนตาหยี "พอดีตัว 

เลยเจ้าค่ะ สีรึก็เข้ากัน เจิ้งฮูหยินคิดอ่านได้เฉียบแหลมย่ิงนัก มิเช่นน้ัน 

จะกะขนาดตัวคุณหนูได้แม่นย�าถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

ฟู่หลันหยาหัวเราะไม่ได้ร�่าไห้ไม่ออก แม่นมนี่จริงๆ เลยเชียว เวลำ

เช่นน้ีแล้วยังจะมำพิถีพิถันว่ำสีเสื้อผ้ำที่สวมใส่ดูเข้ำกันดีหรือไม่ ขนำด

พอดีตัวหรือไม่

สองนายบ่าวเก็บห่อเสือ้ผ้านัน้เรยีบร้อยแล้วก็มเีสียงคนมาเคาะประตู  

พอเปิดประตูกลับเห็นเป็นผิงอวี้

เน่ืองจากเร่งรบีเดินทาง ทัง้สองจงึไม่ได้มโีอกาสพบปะพูดคยุกันมา

เจ็ดแปดวันแล้ว

พอเห็นเขา ฟู่หลันหยาก็ประหลาดใจอยู่บ้าง จึงลุกข้ึนทักทาย 

"ใต้เท้าผิง"

ผิงอวี้เข้ามาในห้อง เหลือบเห็นเสื้อผ้าที่นางสวมอย่างไม่ได้ตั้งใจก็

ชะงักไปครูห่นึง่ แล้วรบีเบนสายตาหลบไปราวกับไม่มอีะไรเกิดขึน้ ก็ดีแล้ว

ที่เอำมำสวม อำกำศเริ่มจะเย็นลง นำงก็ดูบอบบำงนัก แทบไม่ค่อยมี

เสื้อผ้ำอะไรให้สวมใส่ ถูกลมเย็นเข้ำคงไม่พ้นต้องจับไข้แน่ ข้ำเองไม่ได้

ไยดนัีกหรอกว่ำนำงจะเจบ็ป่วยหรอืไม่ เพียงแต่ถ้ำถึงเวลำนัน้จรงิๆ ข้ำคง

ต้องเป็นคนตำมหมอมำดูนำง จะพลอยยุ่งยำกเสียเปล่ำๆ

เนื่องจากคิดอะไรอยู่ในใจ แม่นมหลินจึงคอยลอบจับตาดูสีหน้า 

ผิงอว้ีอยู่ข้างๆ ต้ังแต่เดินเข้ามา พอเห็นเขามีสีหน้าเช่นน้ัน ความสงสัย 

ก็ยิ่งเพิ่มอย่างระงับไม่อยู่ ประหนึ่งหน่อไม้แทงยอดอ่อนขึ้นจากดิน
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ผิงอวี้ยืนนิ่งอยู่พักหน่ึง ไม่รู้จะพูดอะไรดี สีหน้าขรึมลงเล็กน้อย  

"ตอนกลางคืนข้ามีธุระ ไม่แน่ใจว่าจะกลับเมื่อใด"

ฟู่หลันหยาตะลึงงันเล็กน้อย รอจนได้สติก็ลอบยินดีในใจ ดูท่าแล้ว

คนืนีค้งมโีอกาสได้หย่ังเชงิถามว่าเรือ่งราวเป็นไปอย่างไรบ้างแล้ว นางจงึย้ิม 

พลางว่า "ข้าทราบแล้ว"

ผงิอว้ีไม่พูดอะไรอีก จากน้ันก็เบอืนหน้าหนแีล้วก้าวออกจากห้องไป

ฟู่หลันหยาเห็นเขาไปแล้วก็รีบเรียบเรียงความคิดว่าคืนนี้จะพูดคุย

เรื่องอะไรบ้าง

แม่นมหลินน้อมส่งเขาออกไปอย่างพินอบพิเทาแล้วหับประตูปิด 

นิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่จึงค่อยหันกลับมา เห็นฟู่หลันหยาก�าลังเอามือค�้าศีรษะ

ท�าท่าคล้ายครุน่คิดอะไรบางอย่างขณะทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่าง

ณ คฤหาสน์อีกหลังทางด้านทิศเหนือของเมือง ภายในเรือนข้างที่

ตกแต่งอย่างหรูหรา หญิงสาวผู้หนึ่งก�าลังทอดกายสะอื้นไห้อยู่บนเตียง

ร้องไห้สักพักหน่ึงแล้วนางก็หันกลับไปมองเติ้งอันอี๋ท่ีนั่งจิบชาอยู่

ข้างโต๊ะ พูดด้วยน�้าเสียงร้อนรน "พี่รอง พี่ช่วยคิดหาทางแก้ไขให้ทีเถอะ"

สีหน้าเติ้งอันอี๋ไม่ค่อยพอใจนัก "เรื่องพวกนี้พ่ีรองจะไปคิดหาทาง

แก้ไขใดได้เล่า"

เติ้งเหวินอิ๋งร�่าไห้จนน�้าตาไหลอาบแก้มนวล เห็นแล้วชวนให้ 

ปวดหัวใจ "เมื่อครู่ข้าเห็นกับตาว่าผิงอวี้เดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้า ข้างกาย

ไม่มีคนรับใช้ติดตามแม้แต่คนเดียว พ่ีรองว่าถ้าไม่ใช่เขาเข้าไปซ้ือหา

เสื้อผ้าให้นางปีศาจนั่น แล้วจะเข้าไปท�าสิ่งใดกัน"
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เติ้งอันอี๋เหมือนไม่ค่อยเห็นด้วย "แต่ไรมาเมืองเป่าชิ่งก็มีสาวงาม 

หลายปีมานีข้้างกายผงิอว้ีไม่มสีตรสีกันางเดียว ไม่แน่เขาอาจจะแอบซ่อน

หญิงคนรกัไว้ท่ีเมอืงเป่าชิง่ก็เป็นได้ ไม่เหน็จ�าเพาะจะต้องซือ้ไปให้คณุหนฟูู่ 

เสียหน่อย"

เติ้งเหวินอิ๋งเตะขาไปมาพลางพูดเสียงสะอึกสะอื้น "พ่ีรอง พ่ีอย่า

ประชดประชันเช่นนี้เลย เมื่อก่อนเขาไม่ยอมตอบรับว่าจะแต่งงาน แต่

อย่างน้อยข้างกายเขาก็ยังไม่มสีตรคีนใด ข้ากยั็งวางใจอยู่บ้าง ใครจะไปรู้  

เขาแค่มาท�าภารกิจท่ีอว๋ินหนาน ฟู่หลันหยาก็โผล่มา ข้าเจ็บช�้าจนหัวใจ

แทบจะแตกเป็นเสี่ยงๆ แล้ว พ่ีรอง ตลอดมาพ่ีมักจะมีความเห็นดีๆ พ่ี 

ทนเห็นน้องสาวเจ็บปวดชอกช�้าใจได้หรือ มาช่วยข้าคิดหาวิธีบ้างเถอะ"

ในใจเติง้อนัอีรู๋ส้กึเจบ็แปลบ ก่อนออกปากปฏิเสธ "ไม่ว่าเรือ่งใดเจ้า

ก็เอาแต่พ่ึงพาให้พ่ีรองช่วยคดิอ่าน ไม่รูจ้กัคดิด้วยตนเองหรอื พ่ีรองก็เป็น

บุรุษ จะไปช่วยเจ้าท�าเรื่องจ�าพวกแย่งชิงบุรุษได้อย่างไรกัน!"

เติ้งเหวินอิ๋งได้ยินเขาพูดจาดุดันแข็งกร้าวก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปพักหนึ่ง

เติ้งอันอี๋รีบท�าเป็นกระแอมกลบเกลื่อน แล้วพูดอย่างเหลืออด 

"อย่างไรเสียพี่รองก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้"

เติง้เหวินอ๋ิงพูดอย่างฉนุเฉยีว "ในเมือ่พ่ีรองไม่ช่วย เช่นนัน้ข้ากลับไป 

ถึงเมืองหลวงเมื่อใด ก็จะรีบไปขอร้องให้พ่ีใหญ่ช่วยทูลขอต่อพระพักตร์

ฮ่องเต้ ให้จดังานสมรสพระราชทานระหว่างข้ากับผงิอว้ี รอให้มพีระราชโองการ 

จดังานสมรสก่อนเถอะ ต่อให้ผงิอว้ีใจกล้าบ้าบิน่เพียงใดก็คงไม่ถึงกับกล้า

ขัดพระราชโองการกระมัง"

"เหลวไหล!" แววตาดุดันร้ายกาจวาบขึ้นในดวงตาเติ้งอันอี๋ "เจ้า 
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ผิดหวังจนเสียสติไปแล้วหรือ"

เต้ิงเหวินอิง๋แทบไม่เคยเห็นพ่ีชายท�าท่าทางขูต่ะคอกอย่างเกรีย้วกราด 

ต่อหน้าตนเองเช่นนี ้จงึมองเขาอย่างประหลาดใจครูห่นึง่ แล้วหนักลบัไป

กอดหมอนนอนร้องไห้ต่อ "เช่นนัน้พ่ีรองก็บอกมาสว่ิาให้ท�าเช่นไร ข้าว้าวุน่ใจ 

แทบแย่แล้ว!"

เติ้งอันอี๋มองดูนางด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ไม่พูดอะไรแม้แต่น้อย

เหน็เติง้เหวนิอิง๋ร�า่ไห้อย่างระทมขมขืน่มากข้ึน เขากห็รีต่า จู่ๆ  ก็พูดว่า  

"คนืน้ีใต้เท้าเจิง้ ข้าหลวงตรวจการจะจดังานเลีย้งขึน้ในทีว่่าการเมอืงเป่าชิง่  

ตลอดมาผิงอวี้ไม่เคยญาติดีกับส�านักบูรพา เขาต้องไปแน่ เจ้าเตรียมตัว

ให้ดเีถิด ถ้าเจิง้ฮหูยินจดังานเลีย้งขึน้อกีงาน ข้าจะพาเจ้าไปด้วย ส่วนทีเ่หลือ 

ก็จัดการด้วยตนเองแล้วกัน"

"จริงหรือ!" เสียงร�่าไห้ของเติ้งเหวินอิ๋งหยุดลง

เติ้งอันอี๋ไม่ตอบ เพียงนั่งครุ่นคิดพิจารณาอยู่ตรงโต๊ะเงียบๆ

เติ้งเหวินอิ๋งกลับเผยรอยย้ิมทั้งน�้าตา เดินไปข้างๆ โต๊ะแล้วยิ้มให้ 

เติ้งอันอี๋ "พี่รอง พี่ช่างดีจริงๆ"
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แม้หวังซื่อเจาจะได้รับเทียบเชิญจากเจิ้งหงด้วยเช่นกัน แต่เพราะ

ร่างกายไม่แข็งแรง เขาจึงไม่ไปร่วมงานเลี้ยง

ตอนทีผ่งิอว้ีกับหลีโ่ยวไปถงึท่ีว่าการเมอืงเป่าชิง่ ก็พบว่าในงานเล้ียง 

นอกจากเหล่าขุนนางของท่ีว่าการเมืองแล้ว เติ้งอันอี๋ก็อยู ่ในท่ีนั้น 

ด้วย

พอเหน็เติง้อนัอี ๋ตอนแรกหลีโ่ยวหนัไปส่งสายตารูกั้นกับผงิอว้ี แล้ว

จึงหันไปทักทายเติ้งอันอี๋อย่างกระตือรือร้น "จื่อเหิงก็มาด้วย"

เติ้งอันอี๋ย้ิมน้อยๆ "กว่าจะได้มีโอกาสร�่าสุรากับพวกเจ้าไม่ง่ายเลย 

จะกล้าไม่มาได้หรือ"

เจิ้งหงรีบลุกขึ้นจากโต๊ะจัดเลี้ยง น�าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนไป

ต้อนรับ เชื้อเชิญผิงอวี้กับหลี่โยวเข้ามาในงาน

พอทั้งสองนั่งประจ�าที่ก็มีสาวใช้เข้ามารินสุราให้

46
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เจิง้หงชจูอกหันมาทางผงิอว้ี ใบหน้าแดงก�า่ด้วยฤทธ์ิสรุา "ใต้เท้าผงิ

เป็นคนมีงานยุ่งจนเลื่องชื่อ ข้าน้อยได้พบท่านก็เป็นตอนเดินทางเข้าไป

ถวายรายงานที่เมืองหลวงเมื่อปีก่อน หากมิใช่เพราะคราวนี้ใต้เท้ามี

ภารกิจต้องเดินทางผ่านเป่าชิ่ง เกรงว่าทั้งปีก็คงไม่มีโอกาสได้ร่วมร�่าสุรา

กับท่าน หาได้ยากนักที่ใต้เท้าผิงจะให้เกียรติตอบรับค�าเชิญ มา ขอให้ 

ข้าน้อยค�านับสุราท่านสักจอกก่อน"

ผิงอว้ีรับจอกสุรามา มองดูเจิ้งหงด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม 

"ใต้เท้าเจิ้งวาจาคมคายเย่ียงน้ี มิน่าเล่า หวังกงกงถึงได้ให้ความส�าคัญ 

กับท่านนัก"

เจิง้หงนัน้เป็นคนหน้าหนามากทีเดยีว เขาแสร้งพูดว่า "มกิล้าๆ" จากนัน้ 

ก็ยิ้มแล้วหันไปพูดกับหลี่โยว "ข้าเฝ้ารอที่จะได้พบแม่ทัพหลี่นานแล้ว แต่

ตลอดมาท่านแม่ทัพประดุจมงักรเทพ ได้ยินชือ่แต่ไม่อาจได้พบตวั ผู้แซ่เจิง้ 

แม้มใีจกระหายอยากจะผกูมติรแต่ติดทีต่ลอดมาไร้วาสนาจะได้พบ วันน้ี 

ท่านแม่ทัพอตุส่าห์มาเยือน เป็นมงคลแก่เรอืนอนัต�า่ต้อยของข้าย่ิงนัก ข้า

ได้ฟังมาเนอืงๆ ว่าท่านแม่ทัพคอแขง็ วันนีจ้งึเตรยีมสรุาดข้ึีนชือ่ของเป่าชิง่ 

ไว้ต้อนรับขับสู้ เชิญท่านแม่ทัพลิ้มลองดูสักคราว่าถูกปากหรือไม่"

หลี่โยวหัวเราะร่าพลางรับจอกสุรามา แต่ในใจย้ิมหยัน เจิ้งหงผู้นี้ 

ไร้ความสามารถอื่นใด แต่กลับช�่าชองเรื่องการประจบประแจงย่ิงนัก  

แม้จะโดดเด่นเมื่อคราวเคอจวี่* แต่เพราะไร้พรสวรรค์ อายุสี่สิบกว่าแล้ว

* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจว่ี) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับข้ัน เริ่มจาก
ระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับ
มณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อ ได้บรรจุ
เข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบท้ังสามระดับ จะได้เข้าสอบหน้าพระที่นั่งคือการสอบเตี้ยนซื่อ เพ่ือคัดเป็น
บัณฑิตเอกสามขั้น ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน 
และทั่นฮวา
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จึงค่อยสอบเป็นจิ้นซื่อได้ ทว่าความสามารถไม่พอจะเข้าท�างานใน 

ส�านักราชบัณฑิตด้วยซ�้า ถ้าไม่ใช่เพราะปีก่อนไปเข้าหาประจบประแจง

หวังหลิงจนสามารถเลื่อนขึ้นมาเป็นข้าหลวงตรวจการท่ีหูหนาน เกรงว่า

ป่านนี้คงไม่รู้ว่าจะไปตกระก�าล�าบากอยู่ที่ใดแล้ว

ได้ยินว่าบดัน้ีเขาไม่เพียงยอมรบัหวงัหลงิเป็นบดิาบญุธรรม ยังเรียก

ตนเองเป็นคนของสกุลหวังไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังผู้คน ไม่รู้ว่าหาก

บรรพบุรุษของเขาในยมโลกได้รู้ว่าลูกหลานของพวกตนนับถือขันทีเป็น

บิดา จะโกรธจนต้องลุกออกมาจากโลงศพหรือไม่

ค�านับสุราไปหลายรอบแล้ว เจิ้งหงก็อาศัยฤทธ์ิสุราแสร้งท�าเป็น 

หลดุปากอย่างไม่ต้ังใจถึงเรือ่งเผ่าหว่าล่าท่ีนบัวนัย่ิงก�าเรบิหนกั "แถบเมอืง

เซวียนฝูแ่ละเมอืงจีโ้จวท่ีอยู่ชายแดนแจ้งข่าวด่วนมา บดัน้ีในราชส�านกัมี

ขุนนางใหญ่ทูลเสนอให้ฝ่าบาททรงน้อมน�าแนวทางของอดีตฮ่องเต้ 

ในเรือ่ง 'โอรสสวรรค์ปกปักรกัษาแว่นแคว้น' มาปฏบิตั ิออกหน้ากรธีาทัพ

ต่อกรกับเผ่าหว่าล่า บุกโจมตีถ่านปู้ข่านให้จงหนัก ได้ข่าวว่าฝ่าบาท 

ทรงรับฎีกาที่เหล่าขุนนางทูลเสนอแล้วพักไว้ก่อนชั่วคราว ไม่ทราบว่า

สุดท้ายจะตัดสินพระทัยเช่นไร"

ผิงอว้ีเองก็เคยได้ยินข่าวน้ีมานานแล้ว สีหน้าจึงเรียบเฉยไม่แสดง

อารมณ์ ทว่าหลี่โยวกลับไม่รู้เรื่องราวที่เพ่ิงเกิดขึ้นในราชส�านักช่วงน้ีเลย 

เพราะเขาออกจากเมืองหลวงมาได้สองเดือนแล้ว พอได้ยินเข้า รอยย้ิม

บนใบหน้าก็แข็งค้างไปฉับพลัน ให้ฝ่ำบำทออกน�ำทัพด้วยพระองค์เอง? 

ช่ำงเป็นควำมคิดที่เหลวไหลสิ้นดี!

แทบไม่ต้องพูดเลยว่าโอรสสวรรค์คนปัจจุบันอ่อนแอมาตั้งแต่ 
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ยังเดก็ ในปีหนึง่มแีค่ไม่ก่ีครัง้ท่ีได้ขึน้หลงัม้า ต่อให้พระองค์เก่งกล้าสามารถ 

ในการท�าศึกเทียบเท่าอดีตฮ่องเต้ ทว่าการออกน�าทัพด้วยพระองค์เอง 

ก็เป็นเรื่องใหญ่ มีหรือเพียงแค่บอกว่าจะไปก็ไปได้เลย

ใครเล่าจะอยู่ออกว่าราชการท่ีเมืองหลวง ไหนจะเร่ืองก�าลังพลรบ

และม้าศึก ยังเรื่องเสบียงอาหารอีก มีสิ่งใดท่ีไม่ต้องตระเตรียมให้ 

พรั่งพร้อมรอบด้านบ้าง

นอกจากน้ียามอยู่ในการศึกจริงๆ สถานการณ์การรบก็สุ่มเสี่ยง

อย่างยิ่ง ทหารม้าของเผ่าหว่าล่ากล้าหาญปราดเปรียว หากเกิดเหต ุ

ผิดพลาดขึ้นกับฮ่องเต้ ผู้ใดจะรับผิดชอบไหว

ต่อให้มพีระปรชีาสามารถเฉกเช่นอดตีฮ่องเต้ แต่ครานัน้ทีอ่ดตีฮ่องเต้ 

ออกบัญชาการรบด้วยพระองค์เองเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังเกือบพลาดท่า 

เสียทีถูกคนของถ่านปู้ข่านลอบวางเพลิงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด

เขารูด้ว่ีาขนุนางใหญ่น้อยในราชส�านกัแทบทัง้หมดล้วนเป็นพรรคพวก 

ของหวังหลงิ การท่ีเร่งรดัเรือ่งนีใ้ห้เรว็ขึน้ เกินครึง่น่าจะเป็นเพราะมหีวังหลิง 

คอยบงการอยู่เบือ้งหลงั จงึอดจะฉนุโกรธขึน้มาในใจไม่ได้ เจ้ำแก่น่ีคิดจะท�ำ 

สิง่ใดกัน หำกฝ่ำบำทถูกหวังหลงิยุยงจนยอมรบัปำกจะบัญชำกำรรบ ท่ัวหล้ำ 

จะต้องเกิดควำมวุ่นวำยในอีกไม่ช้ำแน่

หลี่โยวร้อนรนทนไม่ไหวจนต้องเหลือบมองผิงอวี้ เห็นอีกฝ่ายยังคง

กินดื่มกับพวกเจิ้งหงอย่างสรวลเสเฮฮาก็จ�าต้องระงับความคิดในใจ 

ไว้ก่อนชั่วคราว

พองานเลี้ยงจวนเลิกรา เจิ้งหงวางจอกสุราลง เขาก็ย้ิมพลาง 

ปรบมือ สักพักมีแม่นางหน้าตาน่ารักสามนางเดินเข้ามา
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พอเจิง้หงท�าท่าบอก ทัง้สามก็พากันเดินอย่างชดช้อยไปอยู่ข้างกาย

ผิงอวี้ ยอบกายค�านับด้วยท่าทีขวยเขิน

เจิ้งหงย้ิมอย่างมีเลศนัยพลางพูดกับผิงอว้ี เติ้งอันอี๋ และหล่ีโยว 

"เมืองเป่าชิ่งของพวกเรามิได้มีเพียงสุราดีเท่าน้ัน ยังมีหญิงงามอีกด้วย  

ข้าเลือกเฟ้นสาวใช้สองสามนางนี้มาอย่างพิถีพิถัน รูปโฉมดีพอใช้ ทั้งยัง

ขับร้องได้หลายเพลง รู ้จักหลากหลายวิธีปรนนิบัติเอาใจ ใต้เท้าผิง  

คุณชายเติ้ง แม่ทัพหลี่ พวกท่านเดินทางไกลมาอย่างเหน่ือยยาก หาก 

ไม่รังเกียจก็ให้พวกนางไปรับใช้ ช่วยให้ท่านท้ังสามได้ผ่อนคลายบ้าง 

จะเป็นไร"

หญิงสาวชุดแดงที่อยู่ข้างๆ ผิงอว้ีค่อยๆ ช้อนตาข้ึนมอง พอเห็น

ใบหน้าด้านข้างของผิงอวี้ชัดๆ ก็หน้าแดงระเรื่อด้วยความเขินอายทันที

ผิงอวี้หัวเราะ เขาวางจอกสุราลงแล้วลุกข้ึน พูดอย่างไม่ใคร่ไยดี 

"เจตนาอันดขีองใต้เท้าเจิง้ ข้าขอรบัด้วยใจ คนืนีข้้ายังมธุีระด่วนต้องกลบัไป 

หารือที่คฤหาสน์ นี่ก็ดึกมากแล้ว มิสู้พวกเราแยกย้ายกันเพียงเท่าน้ีไม่ดี

กว่าหรือ"

พอหญิงสาวนางนั้นได้ยินเช่นน้ี แววตาท่ีวูบไหวเปล่งประกายก็

พลันนิ่งค้างไป

หลี่โยวเองก็ก�าลังครุ่นคิดเรื่องฮ่องเต้จะออกน�าทัพจนรู้สึกหนักใจ 

ไม่มเีวลาแม้แต่จะพินจิดูความงามของหญิงสาวท่ีอยู่ข้างกายแม้แต่น้อย

เติ้งอันอี๋กลับย้ิมแย้มอ่อนโยน เขาไม่ได้ลุกข้ึน เพียงบอกปัดอย่าง

สุภาพเท่านั้น "สองสามวันนี้เดินทางจนเหนื่อยล้า คืนนี้อยากจะนอนพัก

ให้หายเหนื่อยเสียหน่อย ใต้เท้าเจิ้งไม่ต้องจัดการดูแลเป็นพิเศษหรอก"
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เจิง้หงเพียงเข้าใจว่าผงิอวีกั้บพวกไม่ชมชอบความงามของหญิงสาว

ท้ังสามท่ีเขาอุตส่าห์จัดหามาให้อย่างใส่ใจ แม้จะรู้สึกเสียหน้าอยู่บ้าง 

แต่ก็ไม่กล้าดงึดนั จงึรบีลกุจากโต๊ะจดัเลีย้งไปส่งผงิอว้ีกับหลีโ่ยวออกจาก

ที่ว่าการเมือง

ออกมาถึงโถงบุปผาก็มีคนรับใช้มาพาทั้งสองคนออกไป

ผิงอว้ีกับหลี่โยวต่างไม่มีใจจะพูดคุย รอบด้านเงียบสงบ เพ่ิงเดิน 

ไปถึงภูเขาจ�าลองลูกหนึ่งก็มีเสียงคนร้องเรียกดังแว่วออกมาจากที่ลับตา 

"ผิงอวี้"

ทั้งสองชะงักเท้าแล้วหันไปมองด้านข้าง เห็นเป็นหญิงสาวรูปงาม

ท่าทางสง่างามผูห้นึง่ เน่ืองจากสวมเสือ้คลมุปกปิดตัง้แต่หวัจรดเท้า ท�าให้

แทบไม่เห็นหน้าตาของนาง

แต่เสียงของนางไม่นับว่าแปลกหูส�าหรับผิงอวี้และหลี่โยวเลย

คนรับใช้ที่น�าทางหันมองซ้ายขวาแล้วค่อยๆ ถอยหลบไป

ผิงอว้ีเห็นเติ้งเหวินอิ๋งเดินเข้ามาหาตนเองก็มีสีหน้าเคร่งเครียด 

ท�าท่าจะหลบหลีกแล้วมุ่งหน้าเดินต่อ

เต้ิงเหวินอิ๋งรีบเดินไปขวางหน้าเขาไว้ แล้วหันไปพูดกับหลี่โยว  

"พี่รองหลี่ ให้ข้าได้พูดกับเขาสักสองประโยคเถิด"

หลี่โยวหลิ่วตาให้ผิงอวี้อย่างมีเลศนัย

เพราะสนิทสนมกับผิงอวี้ เขาจึงล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลผิง

กับสกุลเติ้งในตอนนั้นอย่างชัดแจ้ง ได้ยินเติ้งเหวินอิ๋งพูดจาน่าสงสารก็ 

หัวเราะหึๆ แล้วหลบให้อย่างรู ้งาน เอามือไพล่หลังเดินห่างออกไป 

สองก้าว
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ผิงอวี้ฉุนโกรธขึ้นทันที เห็นเติ้งเหวินอิ๋งมาขวางทาง รู้ดีว่าหากนาง

ตัง้ใจจะก่อกวนข้ึนมาแล้วย่อมไม่ง่ายทีจ่ะยอมเลกิราแต่โดยด ีจงึหันมอง

ส�ารวจซ้ายขวาแล้วก้าวเท้าจะเดินไปตามทางเดินสายเล็กอีกทาง

เติ้งเหวินอิ๋งกลับตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าคืนนี้จะต้องคุยกับผิงอว้ี 

ให้ชัดแจ้ง จึงรีบขยับตัวตามไปขวางทางเขาไว้อีก นางมองดูเขาพลางว่า 

"เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของฟู่หลันหยา เพียงแค่สองประโยคเท่าน้ัน  

จะฟังหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้า!"

ผงิอว้ีชะลอฝีเท้าลง เต้ิงเหวินอ๋ิงอยู่ข้างกายเต้ิงอนัอีท๋ัง้วันทัง้คนืย่อม

ได้ยินได้ฟังอะไรมาบ้าง ไม่แน่อาจจะทราบความลบัเกีย่วกับตวัฟู่หลนัหยา 

มาบ้างก็เป็นได้ คราวก่อนตอนที่นางพูดถึงฟู่หลันหยา ตนเองฟังได้เพียง

ประโยคเดยีวก็จากมาด้วยความร�าคาญว่านางพูดจาเหลวไหล ภายหลงั

ค่อยมานึกเสยีดายท่ีไม่ปล่อยให้เติง้เหวินอิง๋พูดจนจบ ในเมือ่นางจะเป็นคน 

พูดขึ้นมาเองอีกครั้ง เช่นนั้นก็สู้อาศัยโอกาสนี้ลอบสืบถามจากนางดีกว่า

เขาจึงหยุดเดินแล้วรอฟังว่านางจะพูดอย่างไร

เติง้เหวินอิง๋เหน็ว่าพอตนเองอ้างชือ่ฟู่หลนัหยาขึน้มาผงิอว้ีจงึยอมหยุด 

เพื่อฟัง ในใจก็ยิ่งปวดร้าวจนแทบจะหลั่งน�้าตา

ความคิดพลันกลายเป็นว้าวุ่นสับสน ไหนเลยจะหวนนึกถึงค�าพูด

ของพ่ีชายท่ีบอกไว้ระหว่างเดินทางมาท่ีนี่ได้ นางจึงหัวเราะหยันอย่าง 

เย็นชาแล้วเอ่ยว่า "เพียงแค่ทดสอบเจ้าเท่านั้น แต่เจ้าก็ตกหลุมพราง 

เสียแล้ว ผิงอว้ี ข้ารู้ว่าตั้งแต่เจ้าไปที่เมืองเซวียนฝู่นิสัยใจคอก็เปลี่ยนไป

ไม่น้อย แต่เจ้าควรจดจ�าไว้ว่าเจ้ากับข้าถูกหมัน้หมายกันไว้ตัง้แต่ยงัเยาว์ 

คิดๆ ดูแล้วมีความผูกพันรักใคร่มาสิบกว่าปี แม้ภายหลังสองตระกูล 
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จะหมางใจกัน แต่อย่างไรก็ได้ชื่อว่าเคยหมั้นหมาย หรือว่าในใจเจ้าแล้ว

ตัวข้าเทียบกับบุตรีขุนนางต้องโทษก็ยังไม่ได้"

ผิงอว้ีได้ยินเข้าก็โกรธเกรี้ยว เขาให้ค่านางมากเกินไปจริงๆ เดิมที

คิดว่านางจะสรรหาข้ออ้างใหม่ๆ ขึ้นมาพูดได้ ไม่คิดเลยว่าไปๆ มาๆ ก็ยัง

พูดเรื่องเก่าๆ ที่ฟังดูเหลวไหลอยู่ดี

ไม่ว่านางไปล่วงรูค้วามลบัใดมา เขาก็คร้านจะอยู่ฟังแล้ว จงึก้าวเท้า 

เดินจากไป

ใครเลยจะรู้ เขาเพ่ิงเดินผ่าน เติ้งเหวินอิ๋งก็พูดด้วยน�้าเสียงเสียดสี 

"บดันีน้างเป็นแค่บตุรขีนุนางต้องโทษ นางรูดี้ว่าพอตนเองไปถึงเมอืงหลวง

แล้วจะต้องถูกน�าตัวไปขาย ย่อมต้องพยายามประจบเอาใจเจ้าอย่าง 

สดุความสามารถ พอออกเดนิทางแล้วคงหาทางป่ันหวัเจ้าต่างๆ นานากระมงั  

เสียทีที่บิดานางเคยเป็นถึงราชเลขาธิการผู้มีเกียรติ ท�าตัวหน้าไม่อาย 

เช่นนี้ช่างน่ารังเกียจนัก!"

เดิมทีผิงอวี้เดินห่างออกไประยะหน่ึงแล้ว ได้ยินนางพูดไม่น่าฟัง

เยี่ยงนี้มีหรือจะทนได้ เขาจึงหยุดเดินในทันทีแล้วหันไปมอง บริภาษนาง

ว่า "อยากจะอาละวาดก็กลบัไปอาละวาดท่ีจวนสกุลเติง้ของพวกเจ้าเถอะ 

อย่ามาพูดจาเหลวไหลต่อหน้าข้า! ไสหัวไปให้ไกล!"

เติ้งเหวินอิ๋งเจ็บปวดเสียดแทงใจย่ิงนัก แต่พยายามอดกลั้น 

ไม่แสดงออกทางสหีน้า พูดเสยีงปนสะอืน้ "อะไรกัน ทนฟังผู้อืน่ว่าร้ายนาง

ไม่ได้เชียวรึ! ดูสิ เจ้าถูกนางล่อลวงให้ลุ่มหลงจนกลายเป็นอะไรไปแล้ว 

เมื่อวานเพื่อนางแล้วถึงกับอุตส่าห์ไปหาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านให้เป็นพิเศษ..."

ผิงอว้ีรู้สึกราวกับถูกตบหน้าเสียงดังฉาด ใบหน้าเขาร้อนผ่าวทันที 
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จ้องมองเติ้งเหวินอิ๋งอย่างเอาเป็นเอาตาย ผ่านไปนานจึงค่อยพยายาม

แค่นค�าพูดประโยคหนึ่งลอดไรฟันออกมาได้ "เจ้าพูดบ้าอะไร!"

เติ้งเหวินอิ๋งเห็นดวงตาด�าขลับของเขาเปล่งประกายวาวโรจน ์

ด้วยความโกรธเคือง ซ�้าใบหน้ายังบูดบึ้งจนน่าตกใจก็อดจะหวาดหว่ัน 

ไม่ได้ แต่พอเผชิญหน้ากับเขาอยู่พักหนึ่ง หวนนึกได้ว่าเขาเอาแต่คอย

ปกป้องฟู่หลันหยาไปเสียทุกเรื่อง ความหึงหวงก็พลุ่งพล่านในอกราวกับ

คลื่นทะเลที่ถาโถมอย่างไรอย่างน้ัน ไม่อาจสะกดให้สงบลงได้ จึงเดิน

เข้าหาก้าวหนึง่ เชดิหน้าอย่างดือ้รัน้พลางเอ่ยว่า "ท�าไมเล่า หรอืข้าพูดผดิไป  

เมื่อวานข้าเห็นชัดๆ ว่าเจ้า..."

"เหวินอิ๋ง!" มีเสียงคนตะคอกดังขึ้นตัดบทนางเสียก่อน

เติ้งเหวินอิ๋งหันไปมองน�้าตาคลอ เห็นเติ้งอันอี๋รีบเดินเข้ามาหา

ยามอยู่ต่อหน้าผิงอว้ี เต้ิงอันอี๋ก็ดึงตัวเติ้งเหวินอิ๋งมาไว้ข้างหลัง 

เหลือบมองนางทีหน่ึงแล้วจึงเบือนหน้าไป พยายามพูดด้วยน�้าเสียง 

ไม่แสดงอารมณ์ใดออกมา เพียงย้ิมน้อยๆ ให้ผิงอว้ีแล้วเอ่ยว่า "เจ๋ออี้  

ช่วงน้ีเหวินอิ๋งสุขภาพไม่ค่อยดี ท�าให้นางมักพูดอะไรเหลวไหลไปบ้าง  

ว่าไปแล้วก็ต้องโทษพ่ีรองอย่างข้าทีไ่ม่ดูแลเอาใจใส่ให้ด ีเจ้าอย่าได้ถือสา

หาความกับนางเลย"

ผงิอวีจ้้องมองเติง้เหวนิอิง๋ด้วยใบหน้าบดูบึง้อยู่พักหน่ึง กรามท่ีขบกัน 

แน่นก็คลายลง สะกดกลั้นความโกรธไว้ได้แล้วค่อยเหลือบมองเต้ิงอันอี๋

ด้วยสายตาเย็นชา จากนั้นเบือนหน้าหนี เดินอาดๆ จากไป

ออกมาจากที่ว่าการเมืองแล้ว ผิงอวี้ไม่ได้ใส่ใจว่ามีหลี่โยวมาด้วย 

หรือไม่ เขาเพียงกระโดดขึ้นหลังม้าด้วยหัวใจที่สับสนว้าวุ่น กระตุก 
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สายบังเหียนแล้วห้อตะบึงออกไปทันที

เม่ือกลับมาถึงคฤหาสน์ก็ลงจากหลังม้าตรงหน้าประตู ย่ืนสาย

บังเหียนให้คนรับใช้ที่ด้านหน้า จากนั้นรีบสาวเท้าไวๆ เข้าไปในคฤหาสน์

เพ่ิงจะเดินมาถึงโถงด้านหน้าก็มีเสียงหลี่โยวดังมาจากข้างหลัง 

"ไฉนจึงเดินไวปานนี้กัน เกือบจะตามไม่ทันแล้ว"

ผิงอวี้ไม่ตอบ

หลี่โยวเดินตามผิงอวี้ไปอีกสองสามก้าว เห็นสีหน้าเขาไม่ดีนักก็ไป

ตบบ่าเขาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้าให้ แล้วพูดย้ิมๆ ว่า "ท่ีเต้ิงเหวินอิ๋งพูด 

เป็นความจริงหรือ เจ้าต้องใจบุตรีของฟู่ปิงเข้าให้แล้ว?"

ผิงอว้ีหยุดเดินทันใด แล้วพูดเสียงกร้าว "เติ้งเหวินอิ๋งสติวิปลาส 

ไปแล้ว เจ้าก็พลอยเป็นไปกับนางด้วยรึ!"

หลีโ่ยวเหน็ผงิอวีต้อบกลบัอย่างรนุแรงเช่นนีก็้ถึงกับอึง้งันไป เห็นเขา 

ยังเดินต่อก็รีบตามไปอีก "แค่ถามดูเท่านั้นเอง ไม่ต้องใจก็ไม่ต้องใจสิ  

ไยต้องโกรธเกรี้ยวถึงปานน้ีด้วย อันท่ีจริงถ้าเจ้านึกชอบนางขึ้นมาก็ 

ไม่เห็นจะมีอะไรสักหน่อย..."

พูดยังไม่ทันจบก็ถูกผิงอวี้กระชากคอเสื้อ

สหีน้าผงิอว้ีประเด๋ียวเขยีวคล�า้ประเด๋ียวแดงก�า่ "ต่อไปอย่าได้พูดจา

เหลวไหลต่อหน้าข้าอกี! ถึงข้าจะชอบใครก็ไม่มทีางชอบบตุรขีองฟู่ปิงแน่!"

ว่าแล้วก็ผลกัเขาออกอย่างแรง เดนิจากไปอย่างไม่เหลยีวหลงัด้วยซ�า้

ตั้งแต่ผิงอว้ีออกไป ฟู่หลันหยาก็ครุ่นคิดถึงช่วงเวลาที่จะได้พบเขา
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ในคืนนี้อยู่เงียบๆ

เพราะไม่มีกระดาษและพู่กัน นางจึงได้แต่ครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดข้ึน

ตลอดการเดินทางครั้งนี้อยู่ในใจ

เบาะแสท่ีผิงอว้ีให้มาน้ันไม่ครบถ้วน นางพยายามปะติดปะต่อ 

ในหัวอยู่นานก็ยังไม่อาจรวบรวมจนได้ความจริงมาสักเท่าไร

ในท่ีสุดก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มหาเบาะแสจากต�าราโบราณเล่มนั้น  

ในเมื่อผิงอว้ียืนยันแล้วว่าต�าราเล่มน้ันเขียนด้วยภาษาต๋าต๋า ท้ังมารดา

ของนางยังเก็บซ่อนสิ่งนี้ไว้นานหลายปีราวกับเป็นของล�้าค่า จึงบอก 

ได้เพียงว่ามารดาของนางอาจได้ต�าราเล่มน้ีมาจากชาวต๋าต๋า หรือไม่ก็

เป็นมารดาท่ีเป็นชาวต๋าต๋า แต่มารดาของนางพูดภาษาฮัน่ได้คล่องแคล่ว

ถึงเพียงนัน้ ดจูากหน้าตาแล้วก็ไม่มลีกัษณะเย่ียงชาวต๋าต๋าเลยแม้แต่น้อย 

จึงไม่อาจเชื่อมโยงมารดากับชาวต๋าต๋าเข้าด้วยกันได้เลย

อีกอย่าง บิดารู้จักกับมารดาท่ีอว๋ินหนาน อว๋ินหนานอยู่ห่างจาก 

เหมิงกู่นับพันหลี่ ถ้ามารดาเป็นชาวต๋าต๋าจริง ย่ีสิบปีก่อนมารดามาท่ี 

อวิ๋นหนานด้วยเหตุผลใดกันเล่า ส่วนบิดานั้น ล่วงรู้ความเป็นมาที่แท้จริง

ของมารดาหรือไม่

ยังมีผู้คุมกฎซ้ายนั่นอีก คนผู้นั้นมีฐานะเป็นถึงระดับหัวหน้าของ 

นิกายเจิ้นหมัว เหตุใดสิบปีก่อนจึงมาปรากฏตัวที่เมืองหลวง โดยเฉพาะ

เรือ่งหนึง่ทีไ่ม่อาจท�าความเข้าใจได้ ทีอ่กีฝ่ายเข้าออกร้านขายเครือ่งประดบั 

พร้อมกับบิดา

ได้ยินว่าผูคุ้มกฎซ้ายเริม่เก็บตัวต้ังแต่เมือ่สบิปีก่อน มาช่วงใกล้น้ีเอง

ที่ออกมาเผยโฉมอีกครั้ง หรือจะพูดอีกอย่างว่าตอนนั้นพอผู้คุมกฎซ้าย
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ออกจากเมืองหลวงได้ไม่นานก็เก็บตัว เงื่อนเวลาประจวบเหมาะเช่นนี้  

ไม่รู้เลยว่าบิดาหรือมารดาของนางเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

ฟู่หลันหยานั่งลงข้างโต๊ะ ครุ่นคิดมาตลอดคืน ทว่าทุกสิ่งยังคงเป็น

ปริศนา คิดๆ แล้วเรื่องนี้ช่างยากเย็นนัก ได้แต่หวังว่าผิงอวี้จะให้เบาะแส

บางอย่างแก่นางมากกว่านี้

รอจนผ่านไปครึ่งคืน ได้ยินเสียงคนตีกรับบอกเวลาแว่วมาแต่ไกล

จากถนนด้านนอก นางจึงค่อยตระหนักได้อย่างน่าตกใจว่าน่ีเป็นเวลา 

ยามจื่อ* เข้าไปแล้ว

แม่นมหลนิเห็นฟู่หลนัหยาดูเหนด็เหน่ือยอ่อนล้าก็อดจะบอกอกีคร้ัง

ไม่ได้ "คนืนีใ้ต้เท้าผงิมธุีระ ไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะมาเวลาใด คุณหนมูอีะไร

ที่จะคุยก็ไว้ค่อยถามเขาคืนวันพรุ่งนี้เถอะนะเจ้าคะ"

ฟู่หลันหยาเอามือเท้าคาง ส่ายหน้าเอ่ยว่า "ได้ยินว่าพวกเราจะ 

หยุดพักที่เป่าชิ่งแค่สองวัน ไม่ช้าก็จะต้องออกเดินทางแล้ว อีกอย่างวันนี้

ทั้งวันไม่เห็นเขาแม้แต่น้อย ใครเลยจะรู้ว่าจะได้พูดคุยกับเขาคราวต่อไป

เมื่อใดกันแน่"

แม่นมหลินหมดหนทาง ได้แต่บอกว่า "ถ้าเป็นเช่นน้ันก็คงเอาแต ่

รอต่อไปไม่ได้เช่นกัน อย่าลืมสิ คุณหนูเองก็ก�าลังกินยาเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 

กว่าจะอาการดีข้ึนได้อย่างช่วงสองสามวันมานี้ไม่ง่ายเลย เหตุใดไม่ 

ฉวยโอกาสน้ีพักผ่อนให้ฟ้ืนตัวเต็มท่ี พวกเรารอกันต่อไปอกีสกัคร่ึงชัว่ยาม 

ถ้าใต้เท้าผิงยังไม่มาอีกก็นอนได้แล้วเจ้าค่ะ"

รอต่ออกีครึง่ชัว่ยาม ผงิอว้ีก็ยังไม่มา ฟู่หลนัหยาทัดทานแม่นมหลนิ

* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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ที่โน้มน้าวหลายครั้งหลายคราไม่ได้ จ�าต้องนั่งลงท่ีขอบเตียงเตรียมตัว 

เข้านอน

จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นด้านนอก รอจนแม่นมหลินไป 

เปิดประตูก็เป็นผิงอวี้จริงดังคาด

ฟู่หลนัหยาย่อมต้องยินด ีรบีลกุขึน้เดนิไปทีข้่างโต๊ะ ย้ิมอย่างอ่อนหวาน 

แล้วเอ่ยทัก "ใต้เท้าผิง"

ตอนท่ีเห็นสีหน้าผิงอวี้ชัดๆ รอยย้ิมของนางกลับแข็งค้างไปทันท ี

เห็นสีหน้าเขาดูเย็นชา ไม่แม้แต่จะเหลือบมองนางด้วยซ�้า พอเข้ามาแล้ว

ก็ตรงไปที่หน้าตั่ง โยนดาบซิ่วชุนทิ้งไว้บนนั้น ท�าท่าจะเข้านอน

สายตาฟู่หลนัหยาจบัจ้องใบหน้าด้านข้างท่ีดเูย็นชาดือ้ร้ันของผิงอว้ี  

จู่ๆ ก็รู้สึกว่าเขาดูจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อตอนแรกพบกัน ไม่ต้องพูดถึง

เลยว่าจะสบืทราบเบาะแสใดจากปากเขา กระทัง่จะเข้าไปใกล้ก็ยังกลายเป็น 

เรื่องยากเย็นไปแล้ว

แม่นมหลินเองก็ประหลาดใจเช่นกัน ถ้านางเดาไม่ผิด เป็นไปได้

มากว่าเสื้อผ้ากองน้ันเป็นผิงอว้ีท่ีมอบให้คุณหนูของนาง นอกจากน้ี 

โดยปกติแล้วต่อให้เขาจะเป็นคนนิสัยประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวโกรธเพียงใด  

ก็น้อยครัง้มากท่ีจะแผ่รงัสเีหมอืนอยากกีดกันผูค้นให้ห่างออกไปสักพันหลี่ 

เฉกเช่นคืนนี้ คืนนี้เขา...เป็นอะไรไปเล่า

ผงิอว้ีหันมาเหน็ฟู่หลนัหยายังยืนอยู่กลางห้องก�าลังมองมาทีเ่ขา จงึ

แสร้งพูดเสยีดสเีย้ยหยัน "อะไรกันน่ี คณุหนฟูู่ยังไม่หลบัไม่นอนอกี คดิจะ

ยืนทึ่มทื่ออยู่เช่นนั้นจนเช้าเลยหรือไร"
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