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ค�ำน�ำ

ผ่านมาเกินคร่ึงทางแล้วส�าหรับ 'รัตติกาลซ่อนกล' เป็นอย่างไรกันบ้างคะ คาดว่า

ตอนสองเล่มแรกท่านนักอ่านต้องมนัเข้ียวพระเอกอย่าง 'ผงิอวี'้ แน่ๆ หากจะมใีครสกัคน 

ทีป่ากไม่ตรงกบัใจกต้็องเป็นเขาแน่นอน ยังดหีน่อยทีต่อนน้ีผงิอวีไ้ม่ต้องตหีน้าบึง้ตงึใส่ใคร

แล้ว เพราะเขายอมรับใจตวัเองอย่างซือ่ตรง

ในเล่มนีค้ณะเดนิทางเข้าสูเ่มอืงหลวงยงัคงต้องพบเจอการต่อสูอ้นัน่าตืน่ตะลงึ 

เช่นเคยค่ะ เมื่อผู้ร้ายในเงามืดยังคงลอบโจมตีหวังช่วงชิงไข่มุกถ่านเอ๋อร์ที่พวกเขา 

ครอบครองอยู ่ยิง่นานวันศัตรูกมี็แต่ยิง่เพ่ิมข้ึน ส�านกัพรรคต่างๆ ดาหน้าเข้ามาไม่หยดุ

เรื่องการต่อสู้ว่าเข้มข้นแล้ว เรื่องความรักก็ร้อนแรงไม่ต่างกันค่ะ ความรักของ

ผิงอวีแ้ทบล้นทะลกัออกมา ห่าง 'ฟูห่ลนัหยา' ได้ไม่เท่าไหร่กต้็องหาทางมาคอยแวะเวียน

อยู่ใกล้แนบชิดไม่ห่าง ประหนึ่งชายหนุ่มผู้เพิ่งเคยมีใจปฏิพัทธ์ลึกซึ้งเป็นครั้งแรก

เร่ืองราวการต่อสูแ้ละความรักในเล่มน้ีจะน่าตดิตามขนาดไหน ไปลุน้กนัต่อในเล่ม

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ผิงอวี้ฟังออกว่าค�าพูดนั้นแฝงนัยวกวนอ้อมค้อม เห็นสองแก้มของนางแดงระเรื่อดุจกลีบบัว 

ก็รู้สึกท้ังพึงพอใจท้ังรักถนอมนางอย่างบอกไม่ถูก ขณะจะปลอบประโลมอีกสักหน่อย ใครเลยจะรู้  

ฟู่หลนัหยาหวนนึกถึงอาวุธประหลาดท่ีมาแตะโดนตัวเมือ่ครูน้ี่ขึน้มาได้อย่างกะทันหัน นางน่ิงงันอยู่ 

ครูห่นึง่แล้วก้มลงมองท่ีเอวเขาด้วยความสงสยั

น่าแปลกจริง ไม่เห็นดาบซิ่วชุนที่คิดว่าจะได้เห็น หรือว่าเขามีอาวุธอื่นใดพกไว้อีก

นางแปลกใจย่ิงนัก คิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าเพียงชั่วพริบตาผิงอว้ีเอาของสิ่งน้ันไปซ่อนไว้ 

ที่ใดแล้ว

หนักลบัไปมองบนต่ัง เห็นดาบซิว่ชนุของผิงอว้ียังวางอยู่เรยีบร้อยดก็ีย่ิงสงสยั หนักลบัมาแล้ว

ดิน้จนหลดุจากอ้อมกอด ค่อยๆ เดนิวนรอบตวัเขารอบหนึง่ก่อนถามด้วยความสงสยัใคร่รู ้ "เมือ่ครูน้ี่ 

ที่เอวท่านมีสิ่งอื่นเหน็บไว้หรือไม่"

ผิงอว้ีได้แต่ร�่าร้องในใจ เกรงว่าคืนนี้คงหลอกนางไม่ส�าเร็จ เขาแทบอยากจะขุดรูมุดหนีไป 

เสียให้พ้นๆ



✱ ฟู่หลันหยา บตุรสาวของฟูปิ่ง เคยหมัน้หมายกับบตุรชายคนโตของ 

  มหาบัณฑิตลู่เซิ่ง เป็นคนสุขุมใจเย็น

✱ ผิงอวี ้ บตุรชายคนเลก็ของซผีงิโหว ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการ 

  หน่วยองครักษ์เสื้อแพร ฉลาด เก่งเรื่องการต่อสู้

✱ หวังหลิง ขันทข้ีางพระวรกายฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั ดแูลส�านักบรูพา  

  เจ้าเล่ห์มากแผนการ มเีป้าหมายบางอย่างกบัฟูห่ลนัหยา

✱ ผิงเฮ่อ พี่ชายคนโตของผิงอว้ี ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการทัพ 

  ฝ่ายซ้ายเขตเจียงหนิง รักและหวังดีกับน้องชาย

✱ หลี่โยว พีช่ายของหลีห่มนิ สหายรักของผงิอวี ้ มตี�าแหน่งเป็น 

  แม่ทัพอู่เต๋อ

✱ ฉินหย่ง คุณหนูใหญ่สกลุฉนิ มีต�าแหน่งเป็นประมขุฉนิ เบือ้งหน้า 

  แต่งกายเป็นบรุุษ มจีติใจผดงุคณุธรรม

✱ เติ้งอันอี ๋ คุณชายจวนหย่งอันโหว คอยหาทางใกล้ชิดกับ 

  คณะเดินทางของผิงอวี้ ดูมีลับลมคมใน

✱ ฉินเยี่ยนซ ู คุณชายใหญ่สกุลฉิน มีต�าแหน่งเป็นเจ้าส�านักฉิน  

  ชอบฟู่หลันหยา

แนะน�ำตัวละคร
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ฉินหย่งก�าลังตรวจศพอยู่ในเรือนข้าง หลี่โหยวเจี่ยนกับฉินเย่ียนซู 

รออยู่ด้านนอกได้พักหนึ่ง เห็นฉินหย่งอยู่ในน้ันสักพักแล้วยังไม่ออกมา 

ก็ลงบันไดเดินทอดน่องเคียงกันเลียบไปตามโถงทางเดินคดเคี้ยว

ดอกไม้สองข้างทางเดินส่งกลิน่หอมอบอวล แสงจนัทร์สาดส่องลอด

ชั้นเมฆลงอาบทุกหนทุกแห่งจนดูราวกับซี่กรงอันถักทอด้วยเส้นไหมเงิน

ทัง้สองต่างมเีรือ่งให้คดิในใจ เดนิๆ ไปจงึไม่มใีครคิดจะเอ่ยปากข้ึนมา

หลีโ่หยวเจีย่นคดิถึงสิง่ทีไ่ด้เหน็ในตรอก หวัค้ิวประเด๋ียวก็ขมวดแน่น 

ประเดี๋ยวก็คลายออก สุดท้ายอดไม่ได้จึงพูดขึ้น "เยี่ยนซู เจ้ารู้สึกหรือไม่  

พี่หลิ่วเขา เอ่อ..."

เพ่ิงพูดออกไปก็ชะงัก ส�าหรับเขา นอกจากชื่นชมฉินหย่งแล้ว 

ยังมคีวามเคารพต่อนางย่ิงกว่า ค�าว่า 'สนใจในตัวใต้เท้าผิง' จะท�าอย่างไร 

ก็พูดไม่ออก

79
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"ช่วงน้ีเจ้าเป็นอะไรไป" ฉนิเย่ียนซไูม่ได้เหม่อลอยอกี เพียงหันไปมอง 

หลีโ่หยวเจีย่นอย่างกังขา "เหตุใดจงึชอบพูดครึง่ๆ กลางๆ"

ยามท่ีอยู่กันตามล�าพัง หลี่โหยวเจี่ยนมักพูดถึง 'พ่ีหล่ิว' อยู่เสมอ 

ไม่ขาดปาก แต่สองสามวนัมานีเ้มือ่เอ่ยถึงพ่ีหลิว่กลบัท�าเหมอืนอยากพดู 

แต่ยั้งปากไว้อยู่ตลอด

หลีโ่หยวเจีย่นหวนคิดถึงสหีน้าของฉนิหย่ง ถึงแม้แสงจนัทร์ในตรอก

จะค่อนข้างสลวัราง แต่เขาเหน็สหีน้านางแดงระเรือ่ข้ึนแวบหน่ึงไม่ผดิแน่

อีกอย่างเหตุการณ์ท�านองนี้มิได้เกิดขึ้นครั้งแรก

แต่ทุกครั้งล้วนบังเอิญเกิดขึ้นเวลาอยู่กับใต้เท้าผิง

ทว่าอย่างไรเสยีเรือ่งนียั้งไม่แน่ว่าจรงิ เขาไม่อยากจะคาดเดาเรือ่ยเป่ือย 

ตนเองกย่ิ็งไม่อยากยอมรบั

"ไม่มอีะไร" เขาออกจะเสยีใจทีพ่ลัง้ปากเมือ่ครู่น้ี เกือบท�าให้พ่ีหลิว่ 

ต้องล�าบากใจแล้ว จึงเบือนหน้าไปเพ่ือเลี่ยงไม่ให้ฉินเย่ียนซูเห็นสีหน้า 

ผดิหวงัของตนเอง เพียงพูดเบาๆ ว่า "ข้ารูส้กึว่าพ่ีหลิว่ก็ย่ีสบิเอด็แล้ว เรือ่ง

แต่งงานไม่ควรล่าช้าออกไปอกี พอพวกเราคุม้กนัคณุหนฟูู่ส่งถึงเมอืงหลวง 

แล้ว ข้าจะขอให้ท่านพ่อมาพูดเรือ่งสูข่อกับส�านกัฉนิ"

เขาเพ่ิงพูดจบฉนิเย่ียนซก็ูส่ายหน้าพลางหวัเราะอย่างจนใจ "ค�าพูดนี้ 

เจ้าพูดกับข้ามาแปดสบิรอบแล้ว ข้าย่อมไม่ว่ากระไร แต่ปัญหาคอืพ่ีสาว 

ของข้า นางตอบรบัเจ้าแล้วหรอื"

หลี่โหยวเจี่ยนหวนนึกถึงท่าทีของฉินหย่งต่อเรื่องการแต่งงานของ

ทั้งสอง สีหน้าก็อดจะหมองลงไม่ได้ ผ่านไปครู่หนึ่งจึงพูดข้ึนอย่างด้ือร้ัน  

"นางมธุีระต้องสะสางยุ่งวุน่วายทกุวัน ชัว่คราวนียั้งไม่มเีวลาจะคดิเรือ่งนี้  
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รอให้กลบัถึงเมอืงสู่ก่อน พวกเราส�านักสิงอีจ้ะไปสูข่อถึงที ่ นางต้องตอบรับ

แน่"

ฉินเย่ียนซูเม้มปาก เดิมคิดจะส่ายหน้า แต่หันไปเห็นสีหน้า 

หลีโ่หยวเจีย่นดกัูงวลอยู่บ้างจงึเปลีย่นไปพูดอกีอย่าง "นิสยัของพ่ีสาวข้า 

เจ้ารูด้กีว่าผูใ้ด แม้ดูนุ่มนวลอ่อนโยนแต่แท้จรงิมคีวามคดิเป็นของตนเอง

อย่างทีส่ดุ เรือ่งนีไ้ม่จ�าเป็นว่านางจะยอมปล่อยตามน�า้ อกีอย่างเรือ่งใหญ่ 

ชัว่ชวิีตเช่นนีจ้ะท�าเหมอืนเป็นเรือ่งเล่นๆ ได้อย่างไร ถ้าเจ้ายังไม่รูแ้ม้แต่ว่า 

นางรูส้กึอย่างไร ดุ่มๆ มาสูข่อถึงที ่ ไม่แน่ว่าพ่ีสาวอาจรูส้กึว่าเจ้าไม่เคารพ

นาง ถึงนางไม่ได้รงัเกียจเจ้า ก็ไม่ได้หมายความว่านางจะตอบตกลง"

หลีโ่หยวเจีย่นได้ยินดังนัน้หัวคิว้ก็ขมวดมุน่จนหว่างคิว้ย่นเป็นสามขดี

หลายปีมาน้ีเขาเฝ้าโหยหาแต่เพียงพ่ีหล่ิวเท่านัน้ ทกุครัง้ทีเ่กิดเรือ่งขึน้ 

กับส�านักฉนิ เขามกัจะคอยยืนหยัดอยู่เคียงข้างพ่ีหลิว่เป็นคนแรกเสมอ

ผู้คุมกฎซ้ายแห่งนิกายเจิ้นหมัวปรากฏตัวขึ้นในยุทธภพอีกครั้ง  

นางต้องออกหน้าน�าศิษย์ส�านักฉินมาต่อกรกับนิกายเจิ้นหมัว เขาเองก็ 

น�าส�านักสิงอี้ตบเท้าเข้าร่วมก�าจัดนิกายเจิ้นหมัวด้วยโดยไม่เกี่ยงงอน

คณุหนูฟู่ช่วยชวิีตฉนิเย่ียนซไูว้ เพ่ือจะตอบแทนพระคณุใหญ่หลวง 

ของนาง พ่ีหลิว่จงึตดัสนิใจคุ้มกันนางไปส่งถึงเมอืงหลวง เขาจงึตดัสนิใจ 

แน่วแน่ว่าจะติดตามพี่หลิ่วขึ้นเหนือไปด้วย

สรุปแล้วพ่ีหลิ่วอยู่ที่ใดเขาก็จะอยู่ท่ีน่ัน ไม่ว่านางจะท�าอะไร 

เขาก็ทุ่มเทสนับสนุนเรื่อยมา ไม่เคยแม้แต่จะขมวดคิ้ว

แต่เหตุใดพ่ีหลิ่วจึงไม่ยอมรับรู้ความในใจของเขาเสียที ทุกคร้ังที่ 

เอ่ยเรือ่งการแต่งงานขึน้มาต่อหน้านาง หากไม่ผดัผ่อนก็จงใจเลีย่งไปพูด 
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เรื่องอื่น เหตุใดไม่ตอบรับเขาแม้แต่น้อย

เขารูส้กึสบัสนกระวนกระวาย หนักลบัมามองตนเองอย่างว่างเปล่า 

หรือว่าเขามีอะไรที่ขาดตกบกพร่อง

ไม่เลย หน้าตาท่าทางเขาก็ไม่ได้แย่ วรยุทธ์ก็ไม่ได้ด้อยกว่า จะว่าถึง

วงศ์ตระกูล ส�านักสงิอีกั้บส�านกัฉนิก็สมน�า้สมเน้ือ

อีกอย่างสองครอบครัวมีความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อ ตั้งแต่เด็ก 

เขาก็ไปเที่ยวเล่นกับสองพี่น้องจนรู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดี

นอกจากเรือ่งท่ีอ่อนวัยกว่านางสองปี เขาก็นกึไม่ออกแล้วจริงๆ ว่า

ตนเองมีอะไรที่ไม่คู่ควรกับนาง

พอมีเรื่องให้คิดหนักอยู่ในใจ เขาจึงครุ่นคิดเหม่อลอยจนกลับไป 

นิ่งขรึมอีก

กระทัง่เดนิไปถึงสวนดอกไม้ด้านหน้า หูก็แว่วเสียงฝีเท้าเร่งรีบเบาๆ  

จึงค่อยรู้ตัวแล้วเงยหน้าขึ้น เห็นผิงอวี้รีบร้อนเดินมา สวมชุดผ้าไหม 

ห้อยหยกประดับ แต่งกายรัดกุมเหมือนเตรียมตัวจะออกไปข้างนอก  

มีหลี่หมินกับพวกเดินตามหลัง

ผิงอวี้เดินพลางสั่งการบางอย่างเบาๆ

พอหลีโ่หยวเจีย่นเหน็ผงิอวี ้ความคิดทีย่ากจะสะกดไว้ก็ผดุขึน้มาอกี 

ไม่อาจทนได้จงึเงยหน้าขึน้กวาดตามองเขาขึน้ๆ ลงๆ ครุน่คดิว่าหรือพ่ีหล่ิว

จะนึกชอบผงิอว้ีขึน้มาจรงิๆ จงึได้ไม่ยอมรบัรูค้วามในใจของเขา

แต่ขณะทอดมองร่างสงูโปร่งของผงิอวีจ้ากด้านหลงั เขาก็สงสยัว่า 

ผิงอวี้มีอะไรที่คู่ควรให้พี่หลิ่วต้องใจ

ไม่ต้องพูดถึงว่าชาวยทุธ์ไม่มทีางเข้าหาชนชัน้สงูเพ่ือไต่เต้า แค่พูดถึง
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เรื่องการเดินทางในครั้งน้ี แม้แต่เขาก็ยังมองออกว่าผิงอว้ีมีความรู้สึก 

ไม่ธรรมดากับคุณหนูฟู่ พ่ีหลิ่วละเอียดอ่อนย่ิงกว่าเขาไม่รู ้ต้ังเท่าใด  

จะไม่รู้เรื่องนี้เชียวหรือ

หรือเขาจะเข้าใจผิดไปเอง

เขาได้แต่ครุน่คดิไป เรือ่งน้ีคอยก่อกวนป่ันป่วนใจจนไม่อาจอยู่เฉย  

เดนิได้สองก้าวก็ต้องหยุดเดิน ไม่ได้การ ข้าต้องไปถามให้รูจ้ากปากพ่ีหล่ิว 

จะดีกว่า

"ข้าจะไปหาพ่ีหลิ่ว" เขาโพล่งออกไปอย่างไม่ย้ังคิด หันไปมอง 

ฉินเยี่ยนซูพลางนิ่วหน้า "เจ้าจะไปหรือไม่"

"พ่ีสาวยังตรวจศพหญิงสาวผู้นั้นอยู่ไม่ใช่หรือ" ฉินเย่ียนซูแปลกใจ 

ด้วยไม่รูท่ี้มาท่ีไป "ต่อให้ไปหา พวกเราก็ไม่ได้พบ เจ้ามีเร่ืองเร่งด่วนอนัใด"

"เช่นนั้นข้าขอออกไปก่อน" หลี่โหยวเจี่ยนรู ้สึกหงุดหงิดอยู่บ้าง  

"อีกหนึ่งชั่วยามข้าจะกลับมา ไม่ต้องตามหา"

ว่าแล้วก็ผละจากฉนิเยีย่นซทูีก่�าลงัยืนงงงนัอยู่ทีเ่ดมิก้าวเท้าออกไป 

เดินไปตามทางเดินออกจากคฤหาสน์ เงยหน้ามองหาผิงอวี้ไปรอบๆ

กว่าจะตามตวัพบไม่ง่ายเลย ผงิอวีอ้ยู่ทีก่�าแพงบงัตาแห่งหนึง่ เขา

ก�าลงัจะเดนิเข้าไปสอบถามสกัสองสามประโยค ใครเลยจะรู ้จู่ๆ  ก็มคีนผูห้น่ึง

เดนิอ้อมก�าแพงบังตาออกมา

พอเห็นเขา อีกฝ่ายดูตกใจจนสะดุ้งโหยง

"เจ้าส�านักหลี่"

พอหลีโ่หยวเจีย่นเห็นว่าเป็นใครสหีน้าก็เย็นชา "รองผูบั้ญชาการหวงั?"

หวังซือ่เจามองดหูลีโ่หยวเจีย่นด้วยความประหลาดใจ แล้วหันไปมอง 
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ผงิอว้ีทีเ่ดนิไปถึงประตูใหญ่ ทันใดน้ันแววตาก็วูบไหว แสร้งท�าเป็นชะโงก 

ไปดดู้านหลงัหลีโ่หยวเจีย่น ย้ิมเอ่ยว่า "เหตุใดถึงไม่เห็นประมขุฉินหนอ"

หลี่โหยวเจ่ียนระแวงข้ึนมาทันที "ไม่รู ้ว่านางอยู่ที่ใด ท�าไมหรือ  

รองผู้บัญชาการหวังมีธุระใดต้องตามหาประมุขฉินด้วย"

"ไม่มีอะไร" หวังซื่อเจาดูเหมือนจะอารมณ์ดีจึงไม่ถือสาที่อีกฝ่าย 

เหมือนพูดจาแฝงนัยเสียดสี เพียงบอกว่า "เจ้าส�านักหลี่จะออกจาก

คฤหาสน์?"

"แค่ไปเดินเล่น"

"ดีเหลือเกิน" หวังซื่อเจาพยักหน้าอย่างมีความนัยแล้วพูดให้ 

ส่ือความถึงบางอย่าง "ถ้าอยากจะเดินเล่นให้เพลิดเพลินก็อย่าพลาด

ตลาดจูซื่อ สาวงามท่ีน่ันเรียกได้ว่ายากจะได้พานพบ ในความเห็นข้า  

ไม่ได้ด้อยไปกว่าสาวงามเมืองสู่เลย"

สีหน้าหลี่โหยวเจี่ยนแปรเปลี่ยนทันที สาวงามเมืองสู่? หวังซื่อเจา 

พูดเช่นน้ีเห็นได้ชดัว่ามเีจตนาจะล้อเลยีนฉนิหย่ง เขารูสึ้กโกรธเกรีย้วข้ึนมา

ทันที อดกลั้นอยู่นานจึงค่อยตอบกลับอย่างเย็นชา "ไม่ต้องหรอก ข้า 

ไม่เหมอืนท่านรองผูบ้ญัชาการหวัง ไม่ได้สนใจจะอยู่ท่ามกลางเสยีงหวัร่อ 

ต่อกระซกิของสาวงามเย่ียงน้ัน"

ว่าแล้วก็ประสานมือค�านับลวกๆ เดินออกไป ไม่สนใจเขาอีก

หวังซื่อเจากลับยืนมองส่งเขาเดินจากไป สายตารื่นเริง รอจนเขา 

เดนิลบัตาไปแล้วค่อยหันซ้ายมองขวา เห็นรอบข้างไม่มีใครจู่ๆ  ก็เผยสหีน้า

เหีย้มเกรยีม แล้วใช้วิชาตัวเบาติดตามหลีโ่หยวเจีย่นไปอย่างว่องไว
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ไม่ง่ายเลยกว่าผิงอว้ีจะจัดการธุระต่างๆ จนเสร็จส้ิน ขณะก�าลัง 

จะไปหาฟู่หลนัหยา คนรบัใช้ก็มารายงานว่าคณุชายใหญ่กลบัมาถึงจนิหลงิ

แล้ว ส่งคนให้มาเชิญคุณชายไปพูดคุยกันที่กองบัญชาการทัพเจียงหนิง

ผงิอวีไ้ม่คาดคดิว่าพ่ีใหญ่จะกลบัมาถึงจนิหลงิเรว็เช่นนี ้ เพ่ิงกลบัมาถึง 

ก็รีบเชิญให้เขาไปหาอย่างร้อนใจ คิดว่าคงเกิดเรื่องด่วนบางอย่างขึ้นท่ี 

เจยีงหนาน จงึไม่กล้าชกัช้า มอบหมายงานต่างๆ ในคฤหาสน์แก่หลีห่มนิ

เรยีบร้อยแล้วจงึไปผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าแล้วขีม้่าออกจากคฤหาสน์ไป

ระหว่างขี่ม้าผ่านถนนสายใหญ่ก็มีขบวนรถม้าผ่านทางมาพอดี

มองปราดเดียวเขาก็จ�าได้ว่าคนท่ีน�าขบวนคือเติ้งอันอี๋ จึงผ่อน 

ฝีเท้าม้าลงพลางหัวเราะหยันในใจ มาเร็วจริงนะ พวกข้าเพ่ิงหาท่ีพัก 

ในจินหลิงได้ไม่นาน เติ้งอันอี๋ก็ตามมาแล้ว

เขาก�าลงัยุง่จนไม่อาจแวะทักทายคนผูน้ีจ้งึหวดม้าแล้วห้อตะบงึไป 

ไม่แม้แต่จะหันมอง

ร่างของเขาเพ่ิงลับตาไปตรงสุดปลายถนน รอยแหวกที่ม่านของ 

รถม้าคันงามก็ปิดลง มีเสียงคนก�าลังเคาะผนังรถม้าอยู่ด้านใน

เต้ิงอันอี๋มองเห็นผิงอวี้แต่แรกแล้ว ได้ยินเสียงเคาะรถย่อมรู้ว่า 

น้องสาวก�าลงัเรียก สหีน้าจงึเผยว่ารูส้กึเออืมระอา เงียบไปครู่หนึง่จงึค่อย 

ลงจากหลังม้าเดินขึ้นไปบนรถ

"มีอะไร" เขาเลิกคิ้วถามทั้งๆ ที่รู้แก่ใจ สีหน้าเย็นชาเรียบเฉย

เมื่อครู่นี้เติ้งเหวินอิ๋งเห็นผิงอวี้ เดิมทีว่าจะสอบถามอะไรจากพี่รอง 

เสียหน่อย ไม่คาดคิดว่าเขาจะท�าสีหน้าท่าทางเย็นชาเย่ียงน้ี เร่ืองที่ว่า 

จะถามจึงกลืนกลับไปด้วยความตกใจ
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"ไม่มอีะไร" นางย้ิมแห้งๆ โยนส้มจีด๊ผลเลก็ในมอืกลบัไปบนโต๊ะแล้ว

ล้มตัวลงนอนอย่างเบื่อหน่าย เศร้าหมองอยู่ในใจลึกๆ

เต้ิงอันอี๋มีหรือจะไม่รู ้ว่านางท�าทีตะบึงตะบอนเพราะผิงอว้ี แต ่

พอเห็นสีหน้าทุกข์ร้อนก็จ�าต้องเก็บค�าที่อยากพูดไว้

"มเีรือ่งใดก็ว่ามาสิ" เขาทอดถอนใจแผ่วเบาพลางยกมอืขึน้ลบูผมนาง 

รูส้กึว่าตนเองออกจะตามใจนางมากเกินไปแล้ว

แววตาเติ้งเหวินอิ๋งเป็นประกายเล็กน้อย แต่เพราะเคยถูกต�าหนิ 

มาหลายหนแล้วจงึแอบหรีต่าสงัเกตสหีน้าของเขา ไม่กล้าพูดโพล่งออกไป 

เพียงบอกอย่างอ้อมค้อมว่า "พีร่อง จ�าได้ว่าคราวที่แล้วพีบ่อกว่าก่อนจะ 

ออกจากหูหนานจะต้องชิงตัวฟู่หลันหยาไปให้ได้ แต่พวกเราตามมาถึง 

จนิหลงิแล้ว ไม่เพียงไม่อาจแตะต้องเส้นผมของฟู่หลนัหยา ตอนน้ียังเสยี

หลนิจอืเฉงิไปอีก หากเป็นเช่นนีต่้อไปเมือ่ใดพวกเราจงึจะท�าการส�าเรจ็เล่า"

เดิมทีเรื่องท่ีผิงอว้ีขัดขวางจนเต้ิงอันอ๋ีลงมือไม่ส�าเร็จก็ท�าให้เขา 

รูส้กึกังวลมากอยู่แล้ว พอได้ยินค�าพูดของนางก็ย่ิงหงดุหงดิจงึมองตาขวาง  

รูว่้าท่ีนางพูดมามจีดุประสงค์ซ่อนเร้นก็ได้แต่สะกดอารมณ์ไว้แล้วตอบว่า 

"พี่รองย่อมมีแผนการในใจแล้ว"

เติง้เหวินอ๋ิงรูว่้าพ่ีรองเป็นคนเก่ง พอได้ยินน�า้เสยีงเขาเหมอืนมัน่ใจ

อย่างมากจึงค่อยสบายใจ หันกลับไปแล้วมองไปข้างนอก แววตา 

เป็นประกาย

"เจ้าคดิอะไรอยู่" เต้ิงอนัอีค๋อยจ้องมองน้องสาวแต่ในนามผู้น้ี ในใจ 

พลันรู้สึกอ่อนโยน ต้ังแต่เขามาสวมฐานะเป็นเติ้งอันอี๋เมื่อห้าปีท่ีแล้ว 

น้องสาวผู้นี้ก็ตามติดเขาแจ คอยเรียก 'พ่ีรอง' อย่างน้ัน 'พ่ีรอง' อย่างน้ี 
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มิได้ขาดปาก

ก่อนหน้าน้ีเขาเคยคิดว่าสิ่งท่ีซ่อนไว้ในอกตนเองมิใช่หัวใจ หาก 

แต่เป็นก้อนหนิแข็งๆ ก้อนหน่ึง ไม่คาดคิดเลย พอถูกนางเรยีกว่า 'พ่ีรอง'  

ด้วยความรักบ่อยๆ เข้า หัวใจที่เย็นชาประหนึ่งน�้าแข็งก็ค่อยๆ อุ่นขึ้น

เขาเริม่จะติดใจความรูส้กึเช่นน้ี เกรงว่าถ้าอกีห้าปีให้หลงัยังคลกุคลี

กับนางอยู่อกี คงไม่อาจตัดใจจากไปได้ 

เติง้เหวินอิง๋ไม่กล้าให้พ่ีรองล่วงรูส่ิ้งท่ีตนเองคดิอยู่ จงึกัดรมิฝีปากแล้ว 

พูดอย่างคลุมเครือว่า "ข้าก�าลังคิดว่า...ถ้าใช้ตัวฟู่หลันหยาจนงานใหญ ่

ส�าเร็จลุล่วงได้ ฐานะของพ่ีใหญ่ในวังหลวงก็จะไม่มีใครสั่นคลอนได้อีก  

จวนหย่งอันโหวของพวกเราก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ช่างโชคดีที่พี่รอง 

รูจ้กัวางแผนอยู่เบือ้งหลงั"

เด็กโง่เอ๋ย มุมปากเต้ิงอันอ๋ีหยักขึ้นอย่างแทบสังเกตไม่เห็น เขา 

พูดอะไรนางก็เชื่อไปเสียหมด

หากว่านอกจากความเชื่อใจนี้แล้ว นางสามารถเปลี่ยนความคิด 

ที่เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับผิงอวี้มาที่ตัวเขาได้ก็คงจะดี

พอนึกถึงผงิอว้ีสหีน้าของเขาพลนัแปรเปลีย่นเป็นบดูบึง้ เหลอืบมองไป

เห็นท่าทางของนางเหมอืนยังมคีวามหวังอยู่บ้างก็ฉนุโกรธ อดไม่ไหวจนต้อง 

พูดเสยีดสเีย้ยหยันเรือ่งท่ีนางคดิอยู่ในใจ "เจ้าอย่าคิดว่าพ่ีรองไม่รู้เร่ืองทีเ่จ้า 

คดิ ขอบอกตามจรงิ ต่อให้ได้ตัวฟู่หลนัหยามาท�าตวัเร่งยา อย่างมากผงิอว้ี 

ก็คงเสยีใจอย่างหนกัอยู่สกัสองปีแล้วคงแต่งงานไปกับหญิงอืน่ จะอย่างไร 

ก็ไม่เวียนกลบัมาหาเจ้าหรอก"

ทัง้ทีเ่ติง้เหวนิอิง๋โกรธจดัจนแน่นหน้าอก แต่เบือ้งหน้ากลบัย้ิมหยัน
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เอ่ยว่า "ผิงอว้ีเป็นใครกัน ข้าลืมเลือนไปหมดสิ้นแล้ว! ถ้าพ่ีรองยังพูดจา 

คาดเดาจิตใจข้าส่งเดชเช่นนี้อีก ข้าจะไม่สนใจพี่อีกต่อไปแล้ว!"

นางหันหน้ากลับไปอย่างฉุนเฉียว ผินหลังให้เติ้งอันอี๋เสียเลย

ผ่านไปครู่หนึ่งเห็นเติ้งอันอี๋เงียบไปอย่างผิดสังเกตก็หน้าแดง แล้ว 

พูดอย่างหงดุหงดิว่า "วันน้ันท่ีจงิโจว พ่ีรองน่าจะได้ยินทีท่่านยายบอกแล้ว 

ท่านแม่ส่งจดหมายมา บอกว่าชะตาอาภัพเรื่องคู่ครองช่วงสามปีของข้า 

ผ่านพ้นไปแล้ว นางจะรวบรดัเรือ่งการแต่งงานให้ข้าทีเ่มอืงหลวง ตอนที ่

พวกเราไม่ได้อยู่ทีเ่มืองหลวงนานสองเดือนท่านแม่เลือกไว้ให้แล้วสามตระกูล 

ไม่เกินปีน้ีจะให้ข้าแต่งออกไป ข้ารู้ดี คราวน้ีจะท�าอย่างไรก็เลี่ยงไม่พ้น  

หากพ่ีรองสงสารข้าจรงิ ก็สู้ไปสืบดคูณุสมบตัขิองคนพวกน้ันมาให้ละเอยีด 

จะดกีว่า วนัข้างหน้าน้องสาวของพ่ีออกเรอืนไปจะได้ไม่ต้องใช้ชวิีตอย่าง

ยากล�าบากนกั"

เติ้งอันอี๋เผยแววตาดุดันเหี้ยมเกรียมขึ้นมาอย่างฉับพลัน เงียบไป

อึดใจหนึ่งก่อนหัวเราะขึ้นมาอีกครั้ง "รู้แล้ว พี่รองจะจดจ�าไว้ไม่ลืมแน่"

พูดแล้วก็หยักย้ิมพลางห่มผ้าให้นาง จากนัน้ลกุขึน้เดนิลงจากรถไป 

เขาเติบใหญ่ขึ้นมาท่ามกลางความแร้นแค้น จับพลัดจับผลูเข้ามาอยู่ใน 

พรรคฝ่ายมาร ฝึกฝนตนเองอย่างยากล�าบากหลายสิบปี บ่มเพาะส่ังสม 

ความคิดอันชั่วร้ายจนผู้ใดก็ไม่อาจเทียบ

ตลอดชวิีตทีผ่่านมาเขามแีต่การแก่งแย่งแข่งขัน มจิ�าเป็นต้องเอ่ยถึง 

เรือ่งคณุธรรม ไม่ว่าสิง่ใดท่ีเขาหมายตาไว้ ไม่เคยยอมปล่อยให้ผูอ้ืน่ได้ไป

เชยชม ในบรรดาส่ิงท่ีเขารกัย่อมรวมนางเอาไว้ด้วย

ไม่ว่าความรกัน้ีจะเป็นความรกัและชืน่ชมอย่างแท้จรงิ หรอืเป็นเพียง
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ความดงึดนัทีจ่ะท�าเรือ่งชัว่ร้าย สรปุแล้วไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะไม่ปล่อยให้นาง

ห่างกาย เรื่องการแต่งงานของนางมีเพียงเขาเท่านั้นที่ตัดสินใจได้  

ก็เหมือนกับ...เมื่อห้าปีก่อนอย่างไรเล่า
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ผิงอว้ีห้อม้าตลอดทางจนถึงจวนผู้บัญชาการทัพ จากน้ันลงจาก 

หลังม้าไปที่หน้าประตู

ตรงหน้าประต ูคนรบัใช้เก่าแก่หลายคนของพ่ีชายทราบข่าวนานแล้ว  

พอเห็นเขามาก็พากันเข้ามาห้อมล้อม ย้ิมแย้มทักทายอย่างสนิทชิดเชื้อ 

"คณุชายสาม"

ผิงอวี้ร้องทักคนรับใช้ชราผู้หนึ่ง "ลุงจ้าว"

เขาย้ิมพลางส่งสายบงัเหยีนให้ลงุจ้าว ก้าวอาดๆ เข้าไปพลางถามว่า 

"พ่ีใหญ่กลบัมาถึงจนิหลงิต้ังแต่เมือ่ใด"

ลุงจ้าวเดินตามมาติดๆ ตอบว่า "เพ่ิงกลับมาถึงเมื่อเย็นขอรับ พอ 

ได้ข่าวว่าคุณชายสามมา ถึงจวนแล้วก็เร่งให้คนส่งจดหมายถึงคณุชายสาม 

ทนัทีเลย"

ผิงอวี้พยักหน้า ดูแล้วพี่ใหญ่คงจะมีเรื่องเร่งด่วนจริงๆ

80
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เขาเดินไปยังห้องหนังสือ พอเข้าไปในนั้นผิงเฮ่อที่นั่งอยู่หลังโต๊ะ 

เมื่อเห็นผิงอวี้มาแล้วก็ลุกขึ้นยืน ก่อนเดินมาที่ประตู

"มาแล้วรึ" ผิงเฮ่อมองประเมินน้องชายขึ้นๆ ลงๆ เห็นเขาผิวคล�้า 

และผอมลงบ้างแต่ก็ดูร่าเริงดี จึงค่อยวางใจ สีหน้าเผยรอยย้ิมน้อยๆ  

"นั่งลงดื่มชาก่อนแล้วค่อยว่ากัน"

ผิงอว้ีห้อม้ามาตลอดทาง ตอนนี้คอแห้งมากจึงไม่เกรงอกเกรงใจ 

เมื่ออยู่ต่อหน้าพ่ีชายของตนเอง ครั้นค�านับแล้วก็เดินไปนั่งลงด้านข้าง  

ยกจอกน�า้ชาขึน้ด่ืม จงึค่อยหันมาเพ่งมองพ่ีชาย ย้ิมแล้วถาม "พ่ีสะใภ้กบั

อาหนิงสบายดีหรือ"

ผิงเฮ่อนั่งลงอีกด้าน พูดอย่างอ่อนโยน "สบายดี แต่ตอนนี้ดึกมาก  

อาหนิงหลบัไปแล้ว เขาไม่ได้พบเจ้ามาสามเดือน ทุกวันพร�า่พูดถึงอาสาม

ไม่ขาดปาก ถ้ารู้ว่าเจ้ามาจะต้องร้องงอแงขอมาเล่นกับอาสามแน่"

แววตาผงิอว้ีดูรืน่เรงิข้ึนทันที คิดแล้วก็หยิบของออกมาจากอกเส้ือ

เขาเปิดออกด ูในห่อของน้ันมหุ่ีนท�าจากส�ารดิพันด้วยเส้นทองชดุหน่ึง 

หุ่นทุกตัวถืออาวุธแตกต่างกันไป ทั้งยังแกะอาวุธออกจากมือหุ่นได้ด้วย  

เดก็น้อยน่าจะชอบ

ผงิอว้ีส่งหุน่ทัง้ชดุให้ลงุจ้าว ยกชาขึน้ด่ืมด้วยสีหน้าย้ิมแย้มพลางว่า 

"ให้อาหนิงเอาไว้เล่น"

ลุงจ้าวก็ส่งให้ผิงเฮ่อดู 

ผงิเฮ่อขมวดคิว้เลก็น้อย เอ่ยว่า "ทีบ้่านมขีองเล่นทีเ่จ้าให้เตม็ไปหมด 

เขาสนใจอะไรได้ไม่นาน เล่นได้แค่วันสองวนัก็วางท้ิงเสยีแล้ว คราวหน้า 

ไม่ต้องพะเน้าพะนอเอาใจเขาอกี อกีไม่ช้าเขาจะต้องเริม่เรยีน ยังจะเอาแต่ 
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เล่นสนุกไปวันๆ ได้หรือ"

ถึงจะพูดเช่นนี้แต่เขาก็ยังเก็บของไว้ในอกเสื้ออย่างระมัดระวัง 

ผิงอว้ีเลิกคิ้ว ท่าทีไม่เห็นด้วย "ไม่ได้พบหน้าอาหนิงนานแล้ว  

ข้าคิดถึงแทบแย่ ของเล่นพวกนี้ไม่ได้แพงอะไร ปกติเขาก็ชอบของเล่น 

พวกกระบี่และดาบอยู่แล้ว เห็นแล้วน่าจะชอบใจ เอาไว้เล่นยามว่าง  

ไม่นับว่าเสียเวลาเท่าใดหรอก"

แล้วจงึถามขึน้อกี "พ่ีใหญ่เรยีกข้าให้มาหาเร่งด่วนเช่นน้ีมธุีระส�าคญั

อะไรหรือ"

รอยย้ิมของผิงเฮ่อค้างไปทันท ี เขาโบกมอืให้ลุงจ้าวออกไปก่อนแล้ว

จึงพูดด้วยน�้าเสียงเคร่งเครียด "เจ้าคงรู้ข่าวนานแล้ว ช่วงหลายวันมานี้ 

ถ่านปู้ข่านบุกรุกเข้ามาที่ชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนืออยู่เนืองๆ  

ป้อมปราการส�าคญัเช่นเมอืงต้าถงพากันส่งรายงานด่วนด้านการทหารมา 

เหลยีงเซวียนและคนอืน่ๆ ในกรมทหารพากันทยอยถวายฎีกาหลายฉบบั 

ขอร้องให้ฮ่องเต้รบีจดัทพัให้พร้อมเพ่ือจะได้รบัศึกทนักาล แต่ฮ่องเต้เอาแต่

หมกมุน่กับการหลอมยาเซยีน ไม่ได้อ่านฎีกาท่ีถวายข้ึนไปด้วยซ�า้ สุดท้าย

ฎีกาหลายฉบบัทีส่่งไปจงึล้วนถูกกักอยู่ในมอืหวังหลงิ"

ขณะพูดสหีน้าผงิเฮ่อก็เผยให้เห็นความกังวลอย่างมาก "ทีแ่ย่กว่านัน้

คือหลายวนัมานีห้ลีซ่ือ่เม่ากับบรรดาพรรคพวกฝ่ายหวังหลิงพากันกราบทลู

ในท้องพระโรงว่าเผ่าหว่าล่าเหมิเกรมินกั ฝ่าบาทจงึควรออกหน้ากรีธาทพั

ด้วยพระองค์เองเฉกเช่นอดีตฮ่องเต้ ท�าให้เหล่าศัตรูคร่ันคร้ามพระบารมี  

ลองฟังดสู ิค�าพูดเช่นนีเ้หลวไหลเพียงใด ท่ีน่าแปลกก็คือขนุนางใหญ่กว่าคร่ึง

ของราชส�านกัต่างพากันเห็นพ้อง"
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หัวคิ้วผิงเฮ่อขมวดมุ่น "ตอนนี้ถึงแม้ฝ่าบาทยังไม่ทรงรับปาก แต่ 

หวังหลงิได้ลอบตระเตรยีมเคลือ่นย้ายก�าลงัพลทีอ่ยู่ใกล้เมอืงหลวงไว้แล้ว 

รวมกับก�าลังพลนับแสนนายของสามกองบัญชาการใหญ่ท่ีประจ�าการ 

ที่เมืองหลวง เพียงไม่ก่ีวันหวังหลิงก็ระดมพลได้สองแสนนายพร้อมท้ัง

เสบยีงอาหาร ถึงตอนน้ันจะต้องทูลเสนอเรือ่งการกรธีาทัพด้วยพระองค์เอง

ขึน้มาอกี ถ้าฝ่าบาททรงออกรบเองตามค�ายุยงของหวังหลิง กฎเกณฑ์ของ

ราชส�านักจะต้องสั่นคลอนแน่" 

ย่ิงพูดผิงเฮ่อก็ย่ิงดูกังวลจนนั่งไม่ติดอีกต่อไป ต้องผุดลุกข้ึนมา 

เดนิสาวเท้าเรว็ๆ อยู่กลางห้องสองก้าวแล้วพูดขึน้ว่า "ข้ารูส้กึได้นานแล้วว่า 

หวังหลิงผู้น้ีมีอะไรไม่ชอบมาพากล ต้องรู้ก่อนว่าอดีตฮ่องเต้เคยน�าทัพ 

ด้วยพระองค์เองในฐานะโอรสสวรรค์ถึงสามครัง้ ล้วนแต่ไร้พ่าย เพียงเวลา 

ไม่ก่ีปีก็สามารถบกุโจมตกีองก�าลงัท่ีเหลือของราชวงศ์หยวนเหนือจนย่อยยับ 

ต่อมาอีกสิบกว่าปีพวกหยวนเหนือแต่ละเผ่าจึงไม่อาจมีก�าลังมากพอ 

จะก่อเรือ่งได้อกี

หลงัจากน้ันแม้ถ่านปูข่้านแห่งเผ่าหว่าล่าจะรวบรวมเผ่าอูเ้หลยีงฮา

และต๋าต๋าเข้ามาได้จนเผ่าหว่าล่าสามารถรวมเหมิงกู่เป็นหนึ่ง แต่เพราะ 

ก�าลงัทหารไม่มากพอจะต่อกรกับแคว้นเรา แม้จะก่อกวนทีช่ายแดนหลายคร้ัง

แต่กย็งัไม่อาจรกุคืบเข้ามา"

ผิงเฮ่อถอนหายใจก่อนพูดขึ้นมาว่า

"จวบจนเมือ่สองปีก่อน หลงัจากหวงัหลงิได้ขึน้มามอี�านาจก็อาศยั

ต�าแหน่งขนัทีใหญ่ผูร้กัษาพระราชลญัจกร ซึง่มอี�านาจประทบัตราแทนพระองค์ 

อ�านวยความสะดวกให้แก่ถ่านปูข่้านท้ังในทางลบัและทางแจ้ง ในเวลาเพียง
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สองปีเผ่าหว่าล่าก็ฟื้นฟูก�าลังพลขึ้นมาได้ ราวหน่ึงปีกลายเป็นกองก�าลัง 

ทีม่ัน่คงแข็งแกร่งจนสามารถสร้างอ�านาจกดดันแถบชายแดน

ทีไ่ม่ชอบมาพากลเอาเสยีเลยก็คอืตัง้แต่ฮ่องเต้องค์ใหม่ขึน้ครองราชย์ 

ขนุนางท่ีปรกึษาราชการแผ่นดินทัง้ห้าท่านต้ังแต่สมยัอดตีฮ่องเต้บ้างก็ตาย 

บ้างก็ต้องถูกขบัออกจากต�าแหน่ง แม้แต่ฟู่ปิงท่ีเคยรุง่โรจน์ดุจตะวันกลางหาว 

ก็ยังตกต�่าลงจนกลายเป็นนักโทษที่ถูกคุมขัง ขุนนางใหญ่ในสภาขุนนาง 

ทีเ่ข้ามารบัหน้าทีแ่ทนอย่างหลีซ่ือ่เม่าก็ล้วนได้รบัการสนบัสนนุจากหวังหลงิ 

กวาดตามองไปในราชส�านักล้วนถูกหวังหลิงกวาดล้างจนเป็นเหมือน 

เมด็ทรายท่ีกระจดักระจายอยู่ในถาด ไม่อาจรวมตัวกันได้ ในความเหน็ข้า  

ท่ีบดันีเ้ผ่าหว่าล่าน�าก�าลงัทหารมากดดนัชายแดนและราชส�านกัป่ันป่วน 

ไร้หลกัเกณฑ์ถึงขัน้นีไ้ด้ หวังหลงินีก่ระมงัท่ีเป็นตัวการใหญ่!"

ผงิอว้ีเห็นพ่ีชายสามารถวิเคราะห์จดุส�าคัญทลีะประเดน็จนเข้าใจได้

โดยพูดอธิบายเพียงไม่ก่ีค�าก็รีบเงยหน้าขึ้นมอง "พ่ีใหญ่ ข้ามีหลายเร่ือง

อยากหารอืกับพ่ีอย่างเร่งด่วน เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งใหญ่มาก ไม่อาจเขียนเล่า

อย่างละเอยีดผ่านจดหมาย ต้องมาบอกให้พ่ีรูต่้อหน้าเท่านัน้"

แล้วเขาก็เล่าจดุส�าคญัในแต่ละเรือ่งทีเ่กิดขึน้ตลอดการเดนิทางครัง้น้ี 

ให้พ่ีใหญ่ฟัง เขารูด้ว่ีาอกีฝ่ายเป็นคนท่ีเข้าใจสถานการณ์โดยรวม บางค�าพูด

เพียงเล่าไม่ก่ีค�าก็เข้าใจได้ ไม่จ�าเป็นต้องอธิบายรายละเอยีดแต่อย่างใด

ตอนแรกสีหน้าผิงเฮ่อดูตื่นตกใจ แต่พอฟังจนจบกลับเปลี่ยนเป็น

เคร่งเครียด

รอจนผงิอว้ีเล่าจบ ผงิเฮ่อก็น่ิงเงยีบอยู่นานไม่ได้พูดอะไร ก่อนพูดขึน้

อย่างเหลอืเชือ่ "มน่ิาเล่า หวังหลงิจงึท�าเรือ่งต่างๆ ได้อย่างแปลกประหลาด
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พิสดารนกั ทีแ่ท้เขาก็เป็นชาวเหมงิกู่..."

เขาร�าพึงกับตนเองอยู่ครู่หนึ่ง จากน้ันนิ่วหน้าบอกว่า "เจ้าคิดว่า 

ควรจะท�าเช่นไรดี อย่าลมืว่าหวังหลงิรบัใช้ฝ่าบาทมาสิบกว่าปีแล้ว แม้แต่

ช่วงที่ฝ่าบาททรงตกต�่าในช่วงท่ียังเป็นรัชทายาทเขาก็ไม่ทอดท้ิงไปท่ีใด 

นับว่าเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในใจฝ่าบาท ไม่มีผู้ใดเทียบได้ ต่อให้พวกข้า 

มหีลกัฐานแน่นหนายืนยันได้ว่าเขาเป็นชาวเหมงิกู่ ประการแรก หลกัฐานนัน้

ยากท่ีจะส่งให้ถึงพระหัตถ์ฝ่าบาท ประการต่อมา ต่อให้ฝ่าบาททอดพระเนตร

หลกัฐานจรงิ แต่เนือ่งจากฝ่าบาททรงไว้วางพระทยัในตวัหวังหลิง เกินคร่ึง 

ก็คงจะคดิว่าพวกเรามเีจตนาใส่ร้าย เจ้าคงจ�าได้ อว๋ีจงิขุนนางกรมทหาร 

ที่ยอมตายเพ่ือจะทูลรายงานความจริงเมื่อปีกลาย อุตส่าห์หาหลักฐาน 

การตดิสนิบนใส่ร้ายบดิเบอืนกฎหมายและการให้ร้ายขนุนางดขีองหวงัหลงิ 

มาได้อย่างยากล�าบาก ยังไม่ทนัได้เข้าไปถึงท้องพระโรงด้านหน้าก็ถูกหวังหลงิ 

ใส่ความว่าเขาวางแผนจะลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้ ถูกสั่งให้โบยจนตาย 

อยู่นอกท้องพระโรงน้ันเอง"

ผิงอว้ีจึงว่า "พ่ีใหญ่ หวังหลิงไม่เพียงกุมอ�านาจในราชส�านักไว้  

หลายปีที่ผ่านมายังฝึกฝนศาสตร์ลึกลับ ถ้าจะเล่นงานเขาย่อมไม่อาจใช ้

วิธีการปกตไิด้ นอกจากน้ีข้ายังรูส้กึว่าถึงบดัน้ีเขาจะมอี�านาจมาก แต่กลบั 

ดูหมกมุ่นอยากจะครอบครองไข่มุกถ่านเอ๋อร์ถึงเพียงนี้ เกรงว่าไข่มุกน่ัน 

ไม่น่าจะท�าได้เพียงปลกุชพีคนตายให้ฟ้ืนคืนเสยีแล้ว มเิช่นนัน้ไยเขาต้อง 

สิน้เปลอืงท้ังทรพัย์สินเงินทองและก�าลังคนเพ่ือมนัด้วย ถ้าพวกเราไขปรศินา

เก่ียวกับไข่มกุถ่านเอ๋อร์ได้ในเรว็วัน ไม่แน่อาจพบจดุอ่อนของหวังหลงิก็เป็นได้"

"เจ้าจะบอกว่า..." ผิงเฮ่อครุ่นคิดพลางหันไปมองน้องชาย
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ผิงอว้ีลุกขึ้นยืนแล้วพูดด้วยน�้าเสียงเคร่งเครียดว่า "ตอนน้ีพวกเรา 

ต้องท�าสองเรือ่ง หนึง่คือต้องคดิหาทางยับย้ังการออกกรธีาทัพด้วยพระองค์เอง

ออกไปให้ได้ก่อน สองคือต้องรีบรวบรวมไข่มุกถ่านเอ๋อร์ที่เหลือให้ครบ  

มเีพียงต้องท�าทัง้สองเรือ่งคู่ขนานกันไปจงึจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้"

สองพ่ีน้องหารือกันอยู่ครึ่งคืน ผิงอวี้เห็นว่าดึกมากแล้ว ก�าลัง 

เป็นห่วงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับทางฟู่หลันหยา จึงบอกลาเพื่อขอตัวกลับ

ผิงเฮ่อกลับนึกถึงเรื่องหนึ่งข้ึนมาได้ เขาหันไปมองน้องชายด้วย 

แววตาสบัสนแล้วรัง้ตัวอกีฝ่ายไว้ "เจ้าอย่าเพ่ิงรบีกลบัเลย เมือ่ตอนย�า่ค�า่ 

บุตรชายของมหาบัณฑิตลู่มาพบข้า"

เดิมทีผิงอวี้จะลุกขึ้นแล้ว ได้ยินเช่นนี้ก็นิ่งอึ้ง พอได้สติแววตา 

ก็เย็นชาลง รู้ว่าเกินครึ่งลู่จื่อเชียนต้องมาเพราะเรื่องฟู่หลันหยาแน่ แม้ 

สีหน้าจะกระอักกระอ่วนอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้พูดขึ้นก่อน เพียงรอเงียบๆ 

ให้ผิงเฮ่อพูดต่อ

ผงิเฮ่อเหน็น้องสามสะกดอารมณ์ไว้ได้ดีเย่ียมก็นิง่เงยีบไปอดึใจหน่ึง 

มองดเูขาด้วยสายตาเรยีบเฉย แล้วเปลีย่นไปพูดว่า "ได้ยินว่าบตุรขีองฟู่ปิง

ไม่เพียงเล่าเรยีนหนังสือจนรอบรู ้ ยังมรีปูโฉมโนมพรรณงดงาม เจ้าคุ้มกันนาง

มาจนถึงจินหลิงคงได้อยู่ร่วมกันไม่น้อย เจ้าว่าท่ีข้าพูดมาเป็นเช่นน้ีจริง 

หรือไม่"

ผิงอวี้จิบชาเงียบๆ ผ่านไปพักหนึ่งก็หลุบตาลง ท�าเสียงอืมเป็นเชิง

ยอมรับ

ผิงเฮ่อเห็นน้องชายไม่ได้ปฏิเสธก็รู้สึกตกใจอยู่บ้าง จ้องมองเขา 

อยู่พักใหญ่แล้วหรี่ตาลง จากนั้นพูดต่อด้วยน�้าเสียงหยั่งเชิง "ได้ยิน 
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ลู่จื่อเชียนเล่าว่าเขาเดินทางดั้นด้นมาถึงอว๋ินหนานไกลนับพันหล่ี เดิมที 

คดิไว้ว่าอยากจะช่วยเหลอืคุณหนฟูู่ให้รอดปลอดภัย กลบัถูกเจ้าขัดขวาง

ต่างๆ นานาจนแทบไม่ได้พูดกับคณุหนูฟู่เลย เขาหมดหนทางแล้วจงึมาพูด

กับข้า แน่ล่ะ ค�าพูดของผู้อืน่ข้าก็เพียงฟังหูไว้หูเท่านัน้ ตอนน้ีข้าขอถามเจ้าว่า 

ทีเ่ขาพูดมาน้ันจรงิหรอืไม่"

ผงิอว้ีรูด้ว่ีาต่อให้ลูจ่ือ่เชยีนไม่ได้ว่ิงมาพูดจาใส่ไฟ จะช้าหรือเร็วเขาก็ต้อง

อธิบายกับคนในครอบครวัอยู่ดี ยามได้ยินค�าพูดซ�า้ซากแค่ไม่ก่ีประโยคน้ี

ของลู่จ่ือเชียน ความกระวนกระวายใจกลายเป็นหายไปไม่น้อย เขาจึง 

ทัง้ไม่ปฏิเสธและไม่ชีแ้จง เพียงน่ิงเงยีบเป็นเชงิยอมรับ

ผิงเฮ่อเห็นดังนั้นก็ข่มกลั้นโทสะแล้วมองดูน้องชายอยู่พักหนึ่ง 

ชั่วคราวน้ีข่มกลั้นไว้ไม่เทศนาอบรมครั้งใหญ่ เพียงเอาของสิ่งหน่ึงย่ืนให้

ตรงหน้าผิงอวี้ "น่ีเป็นของที่ลู ่จื่อเชียนวานข้าส่งต่อให้เจ้า เขาบอกว่า 

เจ้าอาจเข้าใจผดิเรือ่งระหว่างเขากับคณุหนูฟู่ พอเหน็สิง่น้ีแล้วเขาก็ไม่ต้องพูด

อะไรมาก เจ้าย่อมเข้าใจได้ว่าเหตุใดเขาจงึมุง่มัน่ท่ีจะช่วยคณุหนฟูู่ให้ได้"

ผงิอว้ีเห็นของสิง่น้ันดูเหมอืนเป็นจดหมายบางอย่าง ก็รูว่้าลูจ่ื่อเชยีน

ต้องไม่มีเจตนาดีแน่ ตอนแรกว่าจะไม่แยแส แต่พอรับมาแล้วยังไม่ทัน 

จะโยนทิ้งไว้ข้างๆ จู่ๆ ก็ได้กลิ่นหอมท่ีจางมากจนแทบไม่ได้กลิ่น เป็น 

กลิ่นหอมหวานสะอาดอันอบอุ่น เหมือนกับกลิ่นที่ติดกายฟู่หลันหยา 

อยู่ทกุเมือ่เชือ่วัน

รูด้ว่ีาด้วยการคุม้กันทีแ่น่นหนาของเขา หลายวันมาน้ีลูจ่ือ่เชยีนจงึ

แทบไม่มโีอกาสได้เข้าใกล้ฟู่หลนัหยาเลย ดังนัน้ของส่ิงน้ีจะต้องเป็นของท่ี 

ลู่จื่อเชียนได้รับมาจากฟูห่ลันหยาก่อนหน้านี้
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เขารูส้กึเหมอืนมอีะไรมาตดิขัดอยู่ในล�าคอ สายตาจ้องมองจดหมาย 

รู้สึกเพียงว่าในนั้นราวกับงอกเถาแห่งความกระหายใคร่รู้ออกมาดึงดูด

สายตาเขาไว้ อยากจะเบอืนหน้าไปไม่มองก็ช่างยากเย็น เน่ินนานสดุท้าย 

ถึงกับอดรนทนไม่ไหว รบัมาเปิดออกด ูในน้ันกลับเป็นผ้าเชด็หน้างามประณตี

ผนืหนึง่

พอคลี่ผ้าออก บนนั้นปักอักษรตัวเล็กเป็นบทกวีไว้หลายบรรทัด

เขากวาดตาอ่านสิบบรรทัดในคราวเดียว รู ้สึกว่าแต่ละค�าล้วน 

ท่ิมแทงใจ สีหน้าจึงบูดบึ้ง จ้องมองผ้าเช็ดหน้าผืนน้ันเนิ่นนาน จู่ๆ ก็ 

โยนมนัไว้ข้างๆ ฝืนเอ่ยว่า "ลูจ่ือ่เชยีนช่างชัว่ร้ายนกั เพ่ือจะท�าลายชือ่เสียง 

ฟูห่ลันหยาถึงกับใช้วิธีการต�่าช้าเยี่ยงนี้ ช่างน่าขันน่ารังเกียจ!"
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ผิงเฮ่อเป็นคนสุขุม ได้ยินน้องชายพูดจาเหมือนปกป้องฟู่หลันหยา  

จดุไท่หยางท่ีขมบัก็ปดูโปนข้ึนเล็กน้อย ก�าลังจะพูด จู่ๆ  ก็นกึถึงความเป็นไปได้

อีกอย่างจงึชะงักไปครูห่น่ึง ลองหยัง่เชงิไปก่อน "ลูจ่ือ่เชยีนมุง่หมายอะไร 

ข้าไม่สนใจ ขอถามเจ้าเท่านั้น บัดนี้ฟู่ปิงยังอยู่ในคุกหลวง พอคุณหนูฟู่ 

เดนิทางเข้าเมอืงหลวงแล้วไม่พ้นต้องถูกลงโทษส่งตวัให้ไปกองสงัคีต พอ

คณุหนูฟู่ต้องกลายเป็นทาส เจ้าคดิว่าจะจดัการเช่นไรกับนาง พากลบับ้าน

รบัเป็นอนุภรรยา? ถึงแม้ฟู่ปิงจะมเีรือ่งหมางใจกับพวกเราจวนซผิีงโหว แต่ 

ก็เคยเป็นขุนนางส�าคัญของราชส�านัก วางตัวหย่ิงทะนงเรื่อยมา อีกทั้ง 

เรือ่งในตอนน้ันมไิด้เก่ียวข้องกับคณุหนฟูู่เลย ต่อให้เจ้ายังเคยีดแค้นฟู่ปิง 

เหตุใดต้องไปหมิน่เกียรติเขาโดยใช้บตุรขีองเขาด้วยเล่า"

ผงิอวีรู้ส้กึรุม่ร้อนในใจมากอยู่แล้ว ได้ยินพ่ีใหญ่พูดเช่นน้ี ไม่ทนัได้

ครุ่นคิดถึงความนัยในค�าพูดน้ันให้ดีก็นิ่วหน้าอย่างประหลาดใจแล้วว่า 

81
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"ข้าไม่คิดจะรับนางเป็นอนุภรรยา นางเองย่ิงไม่มีทางไปเป็นอนุภรรยา 

ของผู้ใด"

ผิงเฮ่อประหลาดใจจนถึงกับลืมพูดต่อ

ผงิอว้ีเหน็ว่าพูดกันถึงข้ันน้ีแล้วก็ผดุลกุข้ึนยืน แม้จะดูเก้อเขินอยู่บ้าง

แต่ก็พูดด้วยท่าทางจริงจังหนักแน่น "พ่ีใหญ่ ในการเดินทางครั้งนี้ข้าได้ 

ร่วมทางมากับคุณหนูฟู่จนรู้จักอุปนิสัยใจคอและความประพฤติของนาง 

เป็นอย่างด ีนางเป็นคนเข้มแขง็ท้ังยังเข้าอกเข้าใจ เฉลียวฉลาด ข้า..."

สุ ้มเสียงนั้นเบาลง "ทั้งนับถือและชื่นชมนาง ระหว่างเดินทาง 

เข้าเมืองหลวง นางได้รับความอัปยศมามากแล้ว พอเข้าเมืองหลวง 

ข้าไม่อยากให้นางต้องถูกใครต่อใครพากันวิพากษ์วิจารณ์อีก ไม่ว่าจะ 

โค่นหวังหลงิส�าเรจ็หรอืไม่ รอให้เข้าเมอืงก่อน ข้าจะหาทางคนืฐานะให้นาง 

จะได้แต่งนางเข้าสู่ครอบครัวอย่างเปิดเผย"

ผงิเฮ่อจงึตวาดด้วยความโกรธ "เหลวไหล! เรือ่งแต่งงานจะบุม่บ่าม

เช่นนีไ้ด้หรอื เจ้าน่าจะรูว่้าเรือ่งน้ีเป็นการท�าผิดต่อบดิามารดา ไม่คิดหรือว่า

พวกท่านจะรูส้กึอย่างไร!"

ย่ิงพูดก็ย่ิงฉุนเฉียว เขาเอามือไพล่หลังเดินไปมาสองก้าวแล้ว 

หนัไปมองผงิอวีด้้วยสายตาคมปลาบ "เรือ่งในคราน้ันเน่ืองจากในราชส�านกั 

ต่างคนก็ต่างมจีดุยืนของตนเอง ไม่อาจนับได้ว่าใครท�าผดิต่อใคร ข้าเอง 

ก็ไม่เคยคิดจะแก้แค้นฟู่ปิง แต่เจ้าอย่าลืมสิ ช่วงสามปีที่เซวียนฝู่ท�าให้ 

ท่านพ่อต้องบาดเจ็บเรื้อรังที่หัวเข่าท้ังสองข้าง ต้องทนทรมานเพราะ 

การเจบ็ป่วย ท่านแม่ก็ถูกลงโทษให้เป็นทาส ต้องท�างานรับใช้คนอืน่ท้ังวัน

ทั้งคืน ลองคิดดูว่าผ่านเหตุการณ์เหล่าน้ีมา ต่อให้ท่านพ่อท่านแม่เป็น 
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คนใจกว้างเพียงใด จะให้ยอมรบัคณุหนฟูู่โดยไม่ตะขดิตะขวงใจเลยเชยีวหรือ"

แม้ว่าผงิอว้ีจะเตรยีมตวัไว้แต่แรกแล้ว แต่พอได้ยินค�าพูดนีข้องพ่ีชาย 

ก็เหมอืนถูกซดัเข้าทีจ่มกูอย่างจงัหมดัหนึง่ รูส้กึเศร้าหมองอย่างบอกไม่ถูก 

เนิ่นนานเขาพยายามสะกดกลั้นความขมขื่นที่พลุ่งพล่านในอกไว้ แล้ว 

พูดขึน้อย่างยากล�าบาก "พ่ีใหญ่สัง่สอนได้ถูกต้องแล้ว เรือ่งนีข้้าท�าอย่าง 

ไม่เหมาะสม เข้าเมืองหลวงแล้วข้าจะไปขอขมาท่านพ่อท่านแม่ แต่... 

ถ้าจะให้ข้าทอดท้ิงคุณหนูฟู่ ข้าก็ท�าไม่ลง"

ผงิเฮ่อจ้องน้องชายเขมง็ เหน็เขายืนอยู่ต่อหน้าด้วยท่าทางละอายแก่ใจ 

ทว่าสายตาและน�า้เสยีงเด็ดเด่ียว เห็นได้ชดัว่าตัดสินใจแน่วแน่แล้ว

หวนนึกถึงหลายปีที่ผ่านมา แม้น้องชายจะดื้อรั้น แต่จะท�าการใด 

ล้วนค�านงึถึงจวนซผีงิโหวทุกเรือ่ง ไม่เคยบุม่บ่ามท�าตามอ�าเภอใจมาก่อน

เลย

มีเพียงครั้งน้ี เพ่ือคุณหนูฟู่แล้วกลับแสดงท่าทีว่าจะยอมขัดใจ 

บิดามารดาอย่างโจ่งแจ้ง

ค�าพูดมาถึงริมฝีปากแล้วกลับถูกท่าทีของน้องชายสกัดก้ันไว้ 

จนต้องกลืนกลับลงไป อยากจะต่อว่าต่อขานสักหน่อยแต่พอคิดถึง 

ความยากล�าบากของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ใจอ่อน

ขณะน้ียังท�าอะไรไม่ได้ ผิงเฮ่อได้แต่เดนิไปยืนข้างหน้าต่าง มองออกไป

ข้างนอก สหีน้าเป็นกังวล แทบจะเห็นได้ล่วงหน้าเลยว่าหากข่าวน้ีแพร่สะพัด 

ไปในเมอืงหลวง จะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อครอบครัวเช่นไรบ้าง

ต้องรูก่้อนว่าในบรรดาบตุรชายทัง้สาม มเีพียงน้องชายคนเลก็ท่ียัง 

มไิด้ก�าหนดเรือ่งการแต่งงานให้เป็นมัน่เหมาะ เพ่ิงไม่นานก่อนหน้าน้ีเอง 
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ท่ีมารดาแอบไปเมียงมองบุตรีตระกูลใหญ่หลายตระกูลในเมืองหลวง 

ไว้ให้เขาแล้วอย่างลับๆ และต้องรูด้้วยว่าน้องชายเพียงแค่ออกเดนิทางไป

ปฏิบติังานครัง้หนึง่เท่านัน้ แต่พอกลบัมาก็จะแต่งบตุรขีองฟู่ปิงเป็นภรรยา  

คิดๆ แล้วก็พอรู้ได้ว่าบิดามารดาจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้เช่นไร

แม้ว่าเขามไิด้เห็นพ้องเรือ่งการแก้แค้นฟู่ปิงโดยเอาไปลงกับฟู่หลนัหยา 

แต่ก็ไม่ได้อยากจะให้ครอบครวัต้องมเีรือ่งทะเลาะเบาะแว้งกันเช่นนีเ้พราะ

น้องชายจะแต่งงานกับนาง

ผงิเฮ่ออยากจะลองโน้มน้าวน้องชายสกัหลายๆ ประโยค แต่เขารูด้ว่ีา

แม้น้องชายยังอายุน้อย ทว่ามิใช่คนวู่วาม การที่ตัดสินใจเช่นน้ีจะต้อง 

ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วอย่างถ้วนถ่ี ย่อมไม่มีทางล้มเลิกความคิดนี้ไป 

เพียงเพราะค�าพูดไม่ก่ีประโยคของเขา

ถึงตอนน้ันถ้าทั้งบิดาและมารดาไม่ยินยอม น้องชายก็ไม่ยอม 

ผ่อนปรน สองฝ่ายไม่มีใครยอมใคร จะท�าอย่างไรดี

ขณะก�าลงัลงัเลไม่รูจ้ะวางหมากอย่างไร จู่ๆ  ก็นึกถึงสิง่ของทีเ่มือ่ครูน้ี่ 

ลูจ่ือ่เชยีนไหว้วานให้เขาส่งถึงมอืน้องชายข้ึนมาได้ นึกสงสยัจงึหนัไปถาม 

ผิงอว้ี "ว่าไปแล้วลูจ่ือ่เชยีนก็เป็นลกูหลานตระกูลมชีือ่เสยีง อตุส่าห์เดนิทาง

ตดิตามคณุหนูฟู่มาไกลนับพันหลีถึ่งจนิหลงิเช่นน้ี คดิแล้วก็น่าจะทัง้เทดิทนู 

ทั้งให้ความส�าคัญต่อนาง เหตุใดจึงท�าเรื่องที่ส่งผลร้ายท�าลายชื่อเสียง 

อันดีงามของคุณหนูฟู่เช่นน้ีได้เล่า ข้าไม่ได้อยากจะมองความประพฤติ 

ของคุณหนูฟู่อย่างไร้เหตุผลหรอก แต่เจ้าลองคิดดูก็น่าจะรู้แล้วว่าบัดน้ี 

นางตกทีน่ั่งล�าบาก เพ่ือจะเอาตัวรอดคงยากทีจ่ะไม่..."

ผงิอว้ีฉนุโกรธขึน้มาทันควัน ชัว่ขณะนัน้ถึงกับอยากจะลงมอืสงัหาร 
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ลู่จื่อเชียนเสียให้รู้แล้วรู้รอด แต่ยังสะกดเพลิงโทสะไว้อย่างยากเย็นแล้ว 

ท�าเสยีงเยาะ "หากลูจ่ือ่เชยีนมคีณุธรรมพอจะอวดอ้างได้ ไฉนจงึฉวยโอกาส

บอกเลกิสญัญาแต่งงานก่อนท่ีฟู่ปิงจะถูกจบัขังคุก ทัง้ยังทอดทิง้คณุหนูฟู่

อย่างไม่ไยดีเช่นนี้ คนต�่าช้าตระบัดสัตย์ละทิ้งคุณธรรมถึงเพียงนี้มีหรือ 

จะเช่ือถือค�าพูดได้ ข้าคุมตัวคุณหนฟูู่ส่งกลบัเมอืงหลวง นางประพฤตติน 

เช่นไรข้ารูก้ระจ่างแจ้งท่ีสุด ตลอดการเดนิทางครัง้น้ีต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์

อันยากล�าบากเพียงใด นางก็ไม่เคยพูดจาหรอืประพฤติตัวอย่างไม่เหมาะควร

สกัครัง้ เมือ่ก่อนตอนยังอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรอืน นางย่ิงไม่มทีางประพฤติ 

นอกลูน่อกทางเป็นแน่"

เขาหันไปมองผิงเฮ่อแล้วว่า "พ่ีใหญ่ ลู่จื่อเชียนมีเจตนาแอบแฝง  

ปากอ้างว่ามาเพ่ือช่วยฟู่หลนัหยา ใครเลยจะรูว่้ามาเพ่ือเรือ่งไข่มกุถ่านเอ๋อร์

หรอืไม่ บดันีเ้พ่ือจะหาทางเข้าใกล้ตวัเร่งยาให้จงได้ เขาย่อมต้องท�าทุกวิถีทาง 

โดยไม่เลอืกวิธีการ"

ผิงเฮ่อเห็นท่าทีผิงอว้ีแน่วแน่ไม่อาจสั่นคลอนดุจผนังทองแดง 

ก�าแพงเหลก็ก็หันหลงัไปอย่างขุน่เคอืง เดนิไปยืนข้างโต๊ะ สกัพักก็มองหน้า 

ผิงอว้ีแล้วพูดอย่างเคืองๆ "ข้าไม่ได้ขุดคุ้ยเรื่องความประพฤติของนาง  

เพียงแต่การแต่งงานเป็นเรือ่งใหญ่ จงึต้องเลอืกเฟ้นอย่างจรงิจงั จะท�าเป็น

เล่นสนกุไม่ได้ ย่ิงไม่อาจท�าตามอารมณ์ เจ้าจงตรองให้ดว่ีาจะอธิบายกับ 

ท่านพ่อท่านแม่อย่างไร และถ้าพวกท่านไม่ยินยอม เจ้าจะจัดการเช่นไร 

กับคณุหนูฟู่"

ผงิอว้ีถึงกับน่ิงอึง้ไปพักหน่ึง มองดูพ่ีชายจากด้านข้าง จากค�าพูดนี้ 

เมือ่ไตร่ตรองดใูห้ดจีะเหน็ได้ว่าอกีฝ่ายยอมผ่อนปรนให้ เขาประหลาดใจอยู่ 
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ครามครนัจนต้องถอนหายใจโล่งอกเบาๆ รูดี้ว่าไม่อาจดงึดนัให้ได้ดัง่ใจใน 

คราวเดยีว จงึบอกว่า "พ่ีใหญ่ หลายปีมาน้ีข้าไม่เคยขอส่ิงใดจากท่านพ่อ 

ท่านแม่เลย มีเพียงครั้งน้ีเท่าน้ัน ข้าต้องขออภัยด้วยที่ไม่อาจยินยอมได้ 

นอกจากคุณหนฟูู่แล้วข้าจะไม่แต่งงานกับใครท้ังส้ิน ถึงตอนนัน้ถ้าพวกท่าน

เสยีใจและขุน่เคอืงเพราะเหตน้ีุ ข้าก็ยอมให้ลงโทษตามกฎบ้าน ขอเพียง 

พ่ีใหญ่ช่วยพดูให้ข้าต่อหน้าท่านพ่อท่านแม่ด้วย"

"เจ้า!" ผิงเฮ่อหันขวับ ถลึงตาจ้องมองผิงอวี้

สองพ่ีน้องสู้สายตากันอยู่พักใหญ่ เห็นแววตาน้องชายวาวโรจน ์

ดุจคบไฟ ในที่สุดผิงเฮ่อก็จ�าต้องยอมให้ เขาเบือนหน้าหนีแล้วพูด 

อย่างเย็นชา "ดกึมากแล้ว ทีพั่กทางน้ันไม่สงบเรยีบร้อยนกั กว่าเจ้าจะได้

ไข่มุกถ่านเอ๋อร์ชิ้นนี้มาไม่ง่ายเลย เพ่ือป้องกันมิให้คนของส�านักบูรพา 

มาก่อกวน ทางท่ีดเีจ้ารบีกลบัไปเสยีดกีว่า มเีรือ่งอะไรไว้วันหน้าค่อยคุยกัน"

ผงิอว้ีลอบถอนหายใจจนแทบสงัเกตไม่เห็น ขานรบัแล้วว่า "เช่นนัน้

ข้าขอลาไปก่อน"

ตัง้แต่คนรบัใช้มาตามตัวผงิอว้ีไป ฟู่หลนัหยาก็พยายามจะคาดเดาว่า 

มเีรือ่งเร่งด่วนอนัใดข้างนอกน่ัน

กลัวแค่จะมีคนมาก่อเรื่องวุ่นวาย ตอนแรกจึงรู้สึกหวาดหว่ัน แต่ 

ผ่านไปสักพักท้ังนอกและในคฤหาสน์ยังสงบเรียบร้อยดี ใจที่หวาดหว่ัน 

จงึค่อยสงบลงได้

ยากนักที่จะมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ นางไม่อาจตัดใจเข้านอน 

ตัง้แต่ตอนนี ้จงึให้แม่นมหลนิไขไส้ตะเกียงข้ึนจนสว่าง พินิจภาพภูมทิศัน์
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เมืองจินหลิงที่ผิงอวี้ซื้อมาให้อย่างละเอียด

เน่ืองด้วยไม่ได้สมัผสัภาพเขยีนทีม่ชีวิีตชวีาถึงเพียงนีน้านแล้ว นาง 

จงึเพ่งมองอย่างหลงใหล รูส้กึว่าทกุฉากภาพในน้ันล้วนชวนมอง คนตัวเลก็ๆ 

ตามท้องถนนดูราวกับมีชีวิตขึ้นมาบนหน้ากระดาษ นางเพ่งพินิจอย่าง

ละเอยีดลออซ�า้ไปซ�า้มาด้วยความชืน่ชมจนแทบไม่อยากเข้านอน

แม่นมหลินมาเรยีกฟู่หลันหยาให้เข้านอนหลายรอบ เหน็เพียงคณุหนู 

เพ่งพินจิอย่างตัง้ใจ แทบจะลมืส้ินทุกสิง่ หวนคดิได้ว่าตัง้แต่คณุหนถููกคมุตวั

ออกเดินทางมาก็ไม่มีโอกาสจะได้สัมผัสสิ่งรื่นรมย์อย่างภาพเขียนหรือ 

บทกวีเลย ยามน้ีจงึได้ชืน่ชมอย่างเพลิดเพลินถึงเพียงนี ้หลงันางเรยีกคณุหนู

อยูส่กัพักแล้ว จากนัน้ก็ไม่เร่งอกี

ดูภาพอยู่ถึงครึ่งคืนฟู่หลันหยาก็รู้สึกแสบตา ขย้ีตาสักประเดี๋ยว  

เงยหน้ามองไปยังฟากฟ้าราตรีอันมืดมิดนอกหน้าต่าง เห็นแม่นมหลิน 

เอนหลังบนตั่งงีบหลับไปแล้ว

ดกึมากแล้วหากไม่ยอมนอนร่างกายจะทนไม่ไหว นางไม่กล้าฝืนอกี 

จงึปลกุแม่นมหลนิแล้วเตรยีมตัวไปอาบน�า้พักผ่อน

ใครเลยจะรู ้ ยังถอดเสือ้ผ้าไม่เสรจ็ ทีห่น้าต่างด้านหลงัก็มเีสยีงดงัขึน้ 

สองนายบ่าวตกใจจนชะงกัไปครูห่นึง่ รบีสวมเสือ้ผ้าไว้ดงัเดมิอย่างลนลาน

ผลกับานหน้าต่างออกดก็ูเหน็ผงิอว้ียืนอยู่ข้างหน้าต่าง ท่าทางเหมอืน 

เพ่ิงกลบัเข้ามา แต่ทีน่่าแปลกก็คอืสหีน้าเขาดหูม่นหมองเครยีดคล�า้ราวกับ

ท้องฟ้าครึม้ฝนอย่างไรอย่างน้ัน

"ใต้เท้าผิง" แม่นมหลินเอ่ยทักน�้าเสียงประหลาดใจ เห็นผิงอว้ีที ่

อารมณ์ไม่ดยัีงยืนอยู่จดุเดิมก็ไม่กล้าเดินเข้าไปหาอย่างบุม่บ่าม
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ฟู่หลันหยาไม่คาดคิดว่าผิงอว้ีจะรีบร้อนมาตอนดึกด่ืนเช่นน้ี ก�าลัง 

จะเรียกเขา ผิงอวี้กลับเดินผ่านนางไป แล้วตรงไปยังหน้าตั่ง

เวลาน้ีแม้แต่ฟู่หลันหยาก็ยังมองออกว่าผิงอว้ีอารมณ์ไม่ดีนัก  

คิดเพียงว่าเขาหงุดหงิดเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นข้างนอกเมื่อครู่นี้ แต่พอเกิด 

ความคดิเช่นนีก็้รูส้กึได้รางๆ ว่าไม่น่าจะถูกต้อง ตัง้แต่ทัง้สองต่างรูใ้จกันแล้ว  

ต่อให้ผงิอวีง้านยุ่งเพียงใด เมือ่มาพบกันก็ไม่เคยท�าสหีน้าเครียดขรมึใส่นาง 

เลย

วันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่

"ใต้เท้าผิง" นางเฝ้ามองเขาอย่างครุ่นคิดครู่หน่ึง แล้วเรียกด้วย 

น�้าเสียงร่าเริง

ผิงอวี้ขานรับ "อืม"

เขาไม่มองนางอกี ปลดดาบซิว่ชนุออกวางไว้ข้างๆ เตรยีมตัวเข้านอน 

ตลอดทางทีม่าเขาบอกตนเองนับครัง้ไม่ถ้วนว่าลูจ่ือ่เชยีนพูดจาเหลวไหล

ท้ังเพ แต่พอหวนนกึถึงผ้าเชด็หน้าผนืนัน้ในอกเสือ้ เขากไ็ม่อาจมองหน้า 

ฟู่หลนัหยาอย่างสงบใจได้

เขาไม่ใช่ว่าไม่รู ้เรื่องท่ีฟู่หลันหยาเคยหมั้นหมายกับลู่จื่อเชียน 

มาหลายปี สองตระกูลผูกสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อ ฟู่เหยียนชิ่งกับลู่จื่อเชียน 

ก็มไิด้เป็นเพียงสหายร่วมเรยีน หากแต่คบหาเป็นสหายทีส่นิทสนม ถึงข้ัน 

เคยร่วมศึกษาต�าราค่ายกลของส�านักหนานซิงด้วยกัน

เรื่องต่างๆ ไม่ว่าเรื่องใดล้วนบอกกล่าวให้เขารับรู้ ชื่อลู่จื่อเชียนนี้ 

จงึไม่มีทางท่ีจะไม่หลงเหลอืรอยประทบัใดๆ ในใจฟู่หลนัหยา นอกจากนี้

หากมไิด้เกิดเหตพุลกิผนั ไม่แน่ปีน้ีฟู่หลนัหยาคงได้กลายเป็นภรรยาของ 
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ลู่จื่อเชียนไปแล้วตามเหตุผลที่ว่ามาอย่างมิต้องสงสัย

ด้วยเหตน้ีุแม้จะรูด้ว่ีาผ้าเชด็หน้าผนืนัน้ลูจ่ือ่เชยีนอาจท�าปลอมข้ึนมา 

แต่เพียงนกึว่าบทกวีท่ีปักไว้บนผ้าอาจเป็นบทกวีท่ีฟู่หลนัหยามอบให้ลูจ่ือ่เชยีน 

ในใจเขาก็ป่ันป่วนเหมอืนมกีระแสคลืน่ถาโถม ไม่อาจข่มใจให้สงบลงได้

อันทีจ่รงิระหว่างทางเขาเฝ้าถามตนเองอยู่หลายครัง้ ถ้าฟู่หลนัหยา

เคยมใีจให้ลูจ่ือ่เชยีน เขาจะวางตัวอย่างไรด ี คิดจนว้าวุ่นใจมาตลอดทาง 

สดุท้ายก็ได้ค�าตอบว่า...ยอมรบัเถอะ อย่างไรเรือ่งก็ผ่านมาแล้ว ทว่าค�าพูด 

ของพ่ีใหญ่ก็ยังฝังแน่นในจติใจราวกับหนามแหลม ท�าอย่างไรก็สลดัไม่หลดุ

ใช่สิ ถ้าการที่ฟู่หลันหยาปรารถนาจะอยู่กับเขาเป็นเพียงเพราะ 

จะเอาตวัรอดจากสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่ในใจของนางมบีรุษุอืน่ ไม่ได้ 

มีใจให้เขาสักนิด ทุกอย่างเป็นเพียงแผนการเอาตัวรอดช่ัวคราวเท่าน้ัน  

มหีรอืท่ีเขาจะทนได้

คิดถึงตรงนี้เขาก็หันกลับไปมองนางด้วยแววตาสับสน

นางยืนอยู่ ยามนี้สวมชุดบางเบาสีขาวขุ ่นราวกับหมอกควัน  

ปล่อยผมด�าขลบัสยาย ดวงตาเป็นประกาย ดบูอบบางน่าเอน็ดปูระหนึง่

ดอกมะลิขาว

เขาหลงใหลในรปูโฉมน้ี ไม่ว่านางจะน่ิวหน้าหรือแย้มย้ิมล้วนดงึดดู 

ใจเขาไว้ทุกชัว่ขณะ

แต่เขารูด้ ีแม้นางจะดูเหมือนอ่อนหวานกิรยิางดงาม ทว่าลกึลงไปแล้ว

มไิด้เป็นคนโอนอ่อนยอมตามผูอ่ื้นง่ายๆ แม้แต่น้อย

ครั้งแรกท่ีได้พบกันนางสังหารพ่อบ้านโจวกับมือ ลงมืออย่าง 

แนบเนยีนไม่ผดิพลาด พอออกเดนิทางยังแอบซ่อนสิง่ของไว้หลายอย่าง 
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ทัง้ที่อยู่ต่อหน้าเขา ยามโป้ปดก็ท�าได้โดยไม่กะพรบิตาด้วยซ�า้

หรืออาจบอกได้ว่านางวางแผนไว้อย่างแยบยลทุกฝีก้าว นับได้ว่า 

เป็นจอมโป้ปดตัวน้อย แต่ทั้งๆ ท่ีรู้เขาก็ยังก้าวลงหลุมลึกนี้มากข้ึนทุกท ี

อย่างไม่อาจถอนตัว ตราบจนถึงตอนนี้แม้อยากจะฟังความจริงจากใจ 

ของนางก็ยังไม่อาจท�าได้

ในใจประหนึง่มไีฟสมุรมุเร้า กลนืไม่เข้าคายไม่ออก ชัว่ครูน่ีเ้ขาไม่อาจ

ท�าใจให้สงบลงได้

ขณะท่ีนางก�าลังจ้องมองด้วยสายตาเคลอืบแคลง เขาเองก็มองดนูาง 

อยู่เนิ่นนาน ในที่สุดก็เอ่ยปากพูดกับแม่นมหลินด้วยสีหน้าเคร่งเครียด  

"ข้ามเีรือ่งจะถามคณุหนขูองเจ้า เจ้าออกไปก่อนสกัครู่"

เขาไม่อาจหลอกตนเองและผู้อื่นได้อีก ท่ีแท้นางจริงใจต่อเขาหรือ 

เสแสร้งแกล้งท�ากันแน่ เขาต้องรูใ้นตอนนีใ้ห้ได้

ฟู่หลนัหยามองดผูงิอว้ี ต้ังแต่เข้ามาตวัเขาก็ราวกบัแผ่กลิน่อายกีดกนั

ผูค้นให้ออกห่างนบัพันหลี ่ จนแม้แต่นางเองก็ยังลงัเลไม่กล้าเดินเข้าไปหา

ด้วยซ�้า

นางพอจะรับรู้ได้ว่าเขาอาจก�าลังเคืองโกรธนางอย่างไม่รู้สาเหตุ

คดิๆ ดแูล้วก็ไม่ได้ท�าอะไรผดิ จงึมองดูเขาอย่างมัน่ใจในตนเอง แต่ 

ยังนึกสงสยัว่าเขาไม่ได้มท่ีาทีคุม้ดีคุม้ร้ายมาหลายวันแล้ว เหตใุดออกไป 

ข้างนอกเพียงหนเดียวจึงท�าตัวผิดแปลกไปได้ถึงเพียงนี้

ได้ยินเขาเอ่ยปากขอเช่นนี้ สองนายบ่าวก็นิ่งอึ้งไปทันใด

แม่นมหลินรีบหันไปมองดูฟู่หลันหยา ใจเต้นรัวเหมือนตีกลอง  

ผ่านไปครู่หนึ่งจึงยิ้มจืดเจื่อนเอ่ยว่า "ใต้เท้าผิง ดึกมากแล้ว..."
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พูดยังไม่ทันจบผิงอว้ีก็หันมามองนาง สายตาน้ันเหมือนหุบเขา 

เยือกเย็นลึกหมื่นจั้ง ท�าให้นึกถึงคราน้ันท่ีผิงอวี้ชักดาบซิ่วชุนขึ้นมาจ่อ 

คอนางทันที ขาก็อ่อนยวบ ไม่กล้าท้าทายขีดความอดทนของเขาอีก  

หันไปมองคุณหนูอย่างเห็นใจแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรดี สุดท้ายจึงค่อยๆ 

เยื้องย่างออกไป

ฟู่หลันหยานั้นย่ิงต่ืนตกใจ ไม่รู้ว่าผิงอว้ีเกิดคลุ้มคลั่งอะไรข้ึนมา 

กลางดกึ เห็นแม่นมหลนิออกไปแล้วจงึเหลอืบมองเขา เอ่ยถามเสียงเศร้า 

"ท่านจะท�าอะไรหรือ"
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พอฟูห่ลันหยาเอ่ยปากถาม ผิงอว้ีกลับไม่พูด

เน่ินนานในห้องเงยีบกรบิจนได้ยินแต่เพียงเสยีงลมหายใจของอกีฝ่าย

เงียบไปนานจนฟู่หลันหยาคิดไปเองว่าผิงอว้ีตั้งใจจะยืนท่ึมทื่อ 

อยู่ในห้องเช่นนี้ตลอดทั้งคืนเลยหรือไร

ดกึดืน่ค่อนคนืแล้ว ให้ยืนนานๆ เช่นนีน้างก็รูส้กึเหน็ดเหน่ือยเหลอืเกิน

แต่นางรูด้ว่ีาการทีเ่ขาเปลีย่นไปจนผดิปกตกิะทนัหนัย่อมต้องมสีาเหตุ 

ดงัน้ันจงึอดทนรออยู่เงยีบๆ ให้เขาเป็นฝ่ายพูดขึน้ก่อน

ทว่ารออยู่นานราวครึง่ถ้วยชาเขาก็ยังจ้องมองนางหน้าน่ิวคิว้ขมวด 

เนิ่นนานไม่ยอมพูดจาเสียที

สุดท้ายฟู่หลันหยาก็หมดความอดทน นางมองดูเขาอย่างขุ่นเคือง 

พลางเดนิไปท่ีข้างโต๊ะ ต้ังใจว่าจะนัง่ลงแล้วค่อยล้างหูรบัฟังอย่างตัง้ใจ

ไม่คาดคดิว่านางเพ่ิงไปถึงข้างกายเขา จู่ๆ  เขาก็ย่ืนแขนออกมาขวางไว้ 

82
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ไม่ให้ผ่านไป

นางตกใจจนสะดุ้งโหยง เงยหน้าขึ้นมองผิงอวี้ พลันรู้สึกว่าคืนน้ี 

เขาช่างไร้เหตุผลเสียจริง

"ท่านจะท�าอะไร"

ผิงอวี้ไม่ยอมรามือ ก้มลงมองนางแล้วว่า "ข้ามีเรื่องจะถามเจ้า"

ฟูห่ลันหยาเหลือบมองเขาคราหนึ่ง เนิ่นนานค่อยขานรับ รอฟังเขา

พูดต่อ

แต่บรรยากาศยังคงเงียบกรบิจนอาจได้ยินแม้แต่เสยีงเขม็ตกกระทบพ้ืน

พอผิงอวี้พูดประโยคนั้นแล้วก็ยังคงนิ่งเงียบ

ราวกับว่าค�านั้นยากจะเอื้อนเอ่ยจนไม่กล้าออกปาก

นางท้ังประหลาดใจทั้งหงุดหงิดอีกหลายส่วน เงยหน้ามองแล้ว 

บ่นว่าเขาเบาๆ "ที่แท้ท่านจะถามเรื่องใดกันแน่"

บดัน้ีฟู่หลนัหยาแน่ใจแล้วว่าท่าทางแปลกๆ ของเขาในคืนนีเ้ป็นเพราะ

ตวันางอย่างแน่นอน

ผงิอว้ีเห็นฟู่หลนัหยาโกรธก็นิว่หน้าอย่างไม่รูตั้ว เขามไิด้จงใจหาความ

ล�าบากให้นาง ย่ิงไม่ได้ตัง้ใจจะถ่วงเวลา หากพูดตรงๆ ก็คอืเขาไม่รูจ้รงิๆ ว่า 

จะออกปากถามอย่างไรดี

เขาอยากจะแน่ใจเรื่องความรู้สึกของนาง แต่ก็กลัวว่าขณะท่ีถาม 

จะควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้จนท�าให้นางต้องเสียใจ

ในช่วงเวลาเช่นนี้เขาถึงกับอยากจะถอดใจด้วยซ�้า

แต่ค�าถามน้ันมต่ิางจากก้างปลาท่ิมแทงในล�าคอเขาอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าอย่างไรคืนนี้เขาอยากจะฟังความคิดที่แท้จริงของนางให้ได้
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ฟู่หลันหยามองดูเขาอย่างหงุดหงิด สามารถเห็นเงาสะท้อนของ

ตนเองได้อย่างชัดเจนในดวงตาด�าวาวราวอัญมณีน้ันเลยทีเดียว สีหน้า 

ของเขาบ่งบอกชัดเจนว่าหงุดหงิดและร้อนใจ

นางไม่เข้าใจ ตลอดการเดินทางน้ีไม่ว่าต้องเผชิญสถานการณ ์

ยากล�าบากเพียงใดก็ไม่เคยเห็นเขาดูทนทุกข์เหมือนไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร 

เช่นน้ีมาก่อน เรือ่งใดกันแน่ท่ีท�าให้เขายากจะออกปากถามเช่นนี้

รออยู่นานก็ยังไม่ได้ฟังค�าถามที่ว่านั้นเสียที

นางยืนรอไม่ไหว คิดจะเดินอ้อมตัวเขาไปนั่งลงที่ตั่ง

แต่เพ่ิงก้าวเท้าออกเดินถึงด้านข้างเขาเท่าน้ัน กลิ่นที่แสนคุ้นเคย 

อันเข้มข้นก็โชยมาเข้าจมูกอย่างไม่ทันตั้งตัว

นางถึงกับตะลงึงนั ครุน่คิดอยู่สกัพักก็จ�าได้ว่ากล่ินน้ันเป็นกล่ินเดยีว

กับเครือ่งหอมทีต่นเองใช้บ่อยๆ ทีน่่าแปลกก็คือมนัโชยมาจากร่างกายเขา

นางประหลาดใจมากจึงหันขวับไปมอง

กลิ่นนี้มีเพียงหน่ึงเดียวไม่ซ�้าใคร เมื่อหลายปีก่อนนางบังเอิญพบ 

ต�าราปรุงเครื่องหอมเล่มหน่ึงในห้องหนังสือของพ่ีชาย จึงปรุงด้วยการ 

เติมส่วนผสมตามชอบเพ่ิมเข้าไปอีกหลายกลิ่นโดยใช้ต�ารับดั้งเดิมน้ัน 

เป็นฐาน

หลายปีทีผ่่านมาไม่เคยพบเหน็ใครใช้เครือ่งหอมกลิน่น้ีมาก่อนเลย

นอกจากอบร�่าเป็นประจ�าทุกวันแล้ว นางยังใช้เคร่ืองหอมน้ี 

ท�าก้อนไขสัตว์หอมส�าหรับอาบน�้าด้วย

ตอนที่ถูกตรวจยึดทรัพย์ นางกับแม่นมหลินเก็บข้าวของสัมภาระ 

ออกเดนิทาง จงึได้น�าก้อนไขสตัว์หอมหลายก้อนตดิตัวมาด้วยโดยหลีห่มนิ 
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ได้อนญุาตแล้วระหว่างเฝ้าดูพวกนางเก็บสมัภาระ ระหว่างทางนางจงึยังท�า

อย่างท่ีเคยชนิ อาบน�า้ด้วยก้อนไขสตัว์หอมนีทุ้กครัง้

คดิถึงตรงนีน้างก็เอยีงศีรษะครุน่คิดด้วยความสงสยัขณะหันไปมอง

ผงิอว้ี ไม่ผดิแน่ กลิน่หอมแรงหลายส่วน แน่ใจได้ว่าโชยออกมาจากอกเสือ้ 

ของเขา

แต่ทีน่างยังไม่เข้าใจก็คอืดจูากกล่ินอนัเข้มข้นน้ี สิง่ของทีอ่ยู่ในอกเสือ้ 

ของผงิอวีน่้าจะใช้เครือ่งหอมมากกว่าสบิเท่าจากยามปกต ิราวกับว่าคนทีใ่ช้

กลวัผูอ้ืน่จะไม่ได้กลิน่อย่างไรอย่างน้ัน

ถ้านางจ�าไม่ผดิ คราวก่อนตอนทีต่่อสูร้บัมอืหลนิจอืเฉงิ นางเคยใช้

ผ้าเชด็หน้าของตนเองเชด็คราบเลอืดให้ผงิอว้ี หลังจากน้ันผิงอว้ีก็ยังไม่คนื

ผ้าเชด็หน้ามาให้ นางเองก็ลมืว่าต้องทวง

ทว่าต่อให้ผ้าเชด็หน้ายังตดิกล่ินหอมอยู่ก็ไม่น่าจะยงัหอมได้ถึงเพียงน้ี 

ถึงข้ันท่ีว่าตอนนีแ้ม้จะยืนห่างออกมาหลายก้าวก็ยังได้กล่ิน

เรื่องนี้น่าประหลาดนัก

ผิงอวี้หันมองนางเงียบๆ จากด้านข้าง

ตอนทีน่างชะงักฝีก้าวอย่างกะทันหนัเมือ่ครูน่ีท้ัง้ยังท�าท่าสดูดมกลิน่

เหมือนก�าลังคิดอะไรอยู่ เขาก็รู้ว่าแย่แล้ว

ชัว่ประกายหินจดุไฟ เขาก็เข้าใจความนัยลกึล�า้ทีลู่จ่ือ่เชยีนท�าเช่นน้ี

ที่แท้จุดประสงค์ของลู่จื่อเชียนมิใช่ใช้ผ้าเช็ดหน้าน้ีก่อกวนความ 

ไว้วางใจท่ีเขามีต่อฟู่หลันหยา แต่ท�าให้แน่ใจว่าเขาจะแสดงท่าทีหึงหวง

เพราะเหตุน้ี จากน้ันก็จะท�าบางอย่างท่ีไม่ฉลาดออกไปจนฟู่หลันหยาต้อง

ผดิหวังและเสยีใจ
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ไม่ว่าเขากลับมาแล้วจะถามนางเรื่องผ้าเช็ดหน้าหรือไม่ ขอเพียง 

เพาะเมลด็แห่งความเคลอืบแคลงไว้ในใจเขาได้ หรอืท�าให้นางพบเง่ือนง�า

บางอย่าง ลูจ่ือ่เชยีนก็บรรลเุป้าหมายในการสร้างความร้าวฉานแล้ว

พอเห็นนางนิ่วหน้าครุ่นคิด คราวนี้เขาจะเดินหน้าหรือถอยหลัง 

ก็ล้วนท�าไม่ได้แล้ว เหงื่อเย็นเริ่มไหลซึมชุ่มแผ่นหลังทันที

อันท่ีจริงต้ังแต่ตอนเดินทางกลับมาเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเรื่องที ่

ผ่านไปแล้วก็จะปล่อยให้มนัผ่านไป ไม่ว่าผ้าผนืนีจ้ะมทีีม่าเช่นไร เขาคดิไว้

แล้วว่าจะไม่เอ่ยถึงมันต่อหน้านางอย่างเด็ดขาด

สิง่เดยีวท่ีเขาอยากจะรูใ้ห้แน่ชดัมเีพียงความรูสึ้กนางท่ีมีต่อเขาเท่านัน้

แต่เพราะมัวคิดมากจึงพลาดพลั้ง ลืมไปว่ากลิ่นหอมที่ว่านี้ออกจะ 

เข้มข้นเกินไปสกัหน่อย ในเมือ่กลิน่น้ีสามารถปลกุความอยากรูอ้ยากเห็น

ของเขาได้ตัง้แต่ครัง้แรก นางเองก็ย่อมต้องได้กลิน่อย่างชดัเจนแน่นอน

เห็นนางเดินเข้ามาหาสองก้าว แผ่นหลังเขาก็ยิ่งเหงื่อแตกพลั่กๆ

ตอนนี้ฟู่หลันหยาดูเหมือนจะนึกออกแล้ว จึงถามเขาด้วยความ 

เคลอืบแคลงใจ "ท่านซ่อนอะไรไว้หรอื"

จู่ๆ  ก็มกีลิน่หอมอนัโดดเด่นน้ีในตวัผงิอว้ี ย่อมเป็นเร่ืองแปลกแน่นอน

นางครุ ่นคิดอยู่พักหน่ึงก็นึกถึงตอนยังอยู่ท่ีเมืองหลวงข้ึนมาได้  

ลู่หรูอวี้น้องสาวของลู่จื่อเชียนเคยมาเล่นที่บ้านของนางบ่อยๆ

พอได้กลิ่นหอมบนเรือนกายของนาง ลู ่หรูอว้ียังเคยถามว่า 

ปรุงเครื่องหอมนี้ขึ้นมาอย่างไร

จ�าได้ว่าตอนน้ันนางเคยจดต�ารบัเครือ่งหอมมอบให้ลูห่รอูว้ีไป ยังเคย

มอบต�าราโบราณของราชวงศ์ก่อนเล่มนัน้ให้ลูห่รอูว้ียืมกลับไปอ่านอกีด้วย
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ถ้าในโลกนี้จะมีใครที่ปรุงเครื่องหอมท่ีว่านี้ออกมาได้ นอกจาก 

คนสกุลลู่ย่อมไม่มีผู้ใดท�าได้อีก

ทว่าในสกุลลู่นอกจากลู่จื่อเชียนแล้ว ในตอนน้ีก็ไม่มีใครท่ีอยู่ใน 

เจยีงหนานใช้เครือ่งหอมต�ารบัน้ีท�าสิง่ทีม่กีลิน่หอมเข้มข้นได้ถึงเพียงนีแ้น่ 

ไม่รูว่้ากลิน่นีม้าอยู่กับตัวผงิอว้ีได้อย่างไร

เรือ่งน้ีสน่ิาประหลาดจรงิๆ นางครุน่คดิอยู่ครูห่น่ึงก็เงยหน้าขึน้มองเขา 

กลบัเหน็ผงิอว้ีก�าลงัจ้องมองมาด้วยสหีน้าคล้ายเก้อกระดากอยู่บ้าง

เขาได้ยินค�าถามของนางชัดเจนแต่กลับเลี่ยงไม่ตอบ เห็นนาง 

เงยหน้าขึน้มองก็เบือนหน้าหนี เพียงพูดเรยีบๆ ว่า "ดกึแล้ว พักผ่อนเถอะ"

ฟู่หลนัหยาจงึย่ิงแปลกใจ เห็นเขาหันหลงักลบัจะเดนิหนีก็ยกเท้าข้ึน

หมายก้าวไปตามสญัชาตญาณ ไม่คดิว่าจะก้าวพลาดไปเหยียบชายกระโปรง

ของตนเองจนถลาไปข้างหน้า

ผิงอว้ีได้ยินเสียงเคลื่อนไหวที่ด้านหลังก็รีบหันกลับไปประคองไว้  

ฟู่หลันหยาจึงทรุดฮวบลงมากองในอ้อมกอดของเขา

ฟู่หลันหยารู้สึกว่ามีกลิ่นหอมแรงโชยเข้าจมูก จึงเงยหน้าขึ้นมอง

อย่างตื่นๆ เหลือบเห็นมุมผ้าของสิ่งนั้นโผล่ออกมานอกอกเสื้อของเขา

นางตะลงึงัน ไม่สนใจความเก้อเขนิอกีแล้ว รบีโผเข้าใส่อ้อมอกเขา 

อย่างแนบเนยีน คดิจะแอบฉวยเอาส่ิงนัน้ออกมาเงยีบๆ แต่ผงิอว้ีเคลือ่นไหว

ว่องไวดจุสายฟ้า ไม่รอให้มอืของนางเข้ามาใกล้ก็ยดัของสิง่นัน้กลบัเข้าไปใน 

อกเสือ้เรยีบร้อย

นางเก้อเขนินกั พอทรงตัวในอ้อมอกเขาได้แล้วก็รบีถอยห่างออกมา

ก้าวหน่ึง เว้นระยะห่างจากตัวเขา
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ไม่ช้าก็รูส้กึหงุดหงิดจนต้องกัดรมิฝีปาก เงยหน้ามองเขาแล้วถามว่า 

"ท่านซ่อนสิง่ใดไว้ในอกเสือ้กันแน่"

เหน็ผงิอว้ีไม่ยอมตอบ นางก็น่ิวหน้าพูดต่อ "กลิน่หอมท่ีตดิของสิง่นัน้ 

ข้าท�าขึ้นเองกับมือ หลายปีมานี้นอกจากพ่ีชายของข้ากับคนรู้จักท่ีได ้

ไปมาหาสูใ่กล้ชดิผูห้นึง่ก็ไม่มผีูใ้ดล่วงรูว้ธีิปรงุเครือ่งหอมกลิน่น้ีอกี เหตใุด

ท่านจงึซ่อนสิง่ของนัน้ไว้กับตัว"

สีหน้าผิงอวี้แปรเปลี่ยนฉับพลันจนยากจะคาดเดา รู้สึกผิดอย่าง 

บอกไม่ถูก ถ้าไม่ใช่กลวันางจะคดิฟุ้งซ่านไปกันใหญ่ เขาคงจะวิง่หนีไปแล้ว

พอถูกนางไล่ต้อน เขาก็ท�าอะไรไม่ถูกไปชัว่ขณะ คิดหาทางอยู่สกัพัก

สายตาก็แน่วแน่ข้ึน ในเมื่อจุดประสงค์ของลู่จื่อเชียนก็คือให้เขากับนาง 

เคลอืบแคลงใจต่อกัน เขาก็ย่ิงไม่อยากให้ลูจ่ือ่เชยีนสมหวัง เร่ืองมาถึงบัดนี ้

แล้ว วิธีทีด่ท่ีีสดุก็คือบอกไปตามตรง

ค�าตอบท่ีเขาอยากฟังจากนางก็ต้องอาศัยเรื่องนี้ เช่นนั้นก็เปิดเผย 

ให้หมดเปลอืกไปเลยต่อหน้านางก็แล้วกัน

พอคดิได้เช่นน้ี เขาลงัเลอยู่ครูห่น่ึงแล้วจงึหยิบผ้าผืนนัน้ออกมาจาก

อกเสือ้ มองดนูางด้วยแววตาสบัสน "เมือ่ตอนย�า่ค�า่ ลู่จือ่เชยีนไปหาพ่ีชาย

ของข้าท่ีจวนผูบ้ญัชาการทพัแล้ววานให้พ่ีชายส่งสิง่น้ีมาถึงข้า"

สายตาฟู่หลันหยาทอดมองของท่ีอยู่ในมือผิงอว้ี พอเห็นชัดเจนว่า 

เป็นผ้าเชด็หน้าดวงตาก็เบิกกว้าง นางรบีหยิบไปดูอย่างละเอยีด

ไม่ผิดแน่ บทกวีที่ปักบนผืนผ้าก็คือบทกวีที่เมื่อก่อนนางเคยท่อง 

ยามว่างตอนที่ยังอยู่ที่จวนในเมืองหลวง

ในความทรงจ�า ผ้าผืนน้ีหายไปนานแล้ว เหตุใดหลายปีให้หลัง 
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จึงมาอยู่กับผิงอวี้ได้

ไม่สิ เมื่อครู่น้ีเขาเพ่ิงบอกว่าผ้าผืนนี้ลู่จื่อเชียนส่งต่อมาถึงมือเขา 

หรือว่าตอนนั้นลู่จื่อเชียนหยิบผ้าผืนนี้ไป

นางจ้องมองผ้าผนืนีเ้ขมง็ สหีน้าบดูบึง้ขึน้มาทันใด สกัพักก็พูดด้วย

น�้าเสียงทั้งตกใจท้ังโกรธเกรี้ยว "ลู่จื่อเชียนบอกว่าข้ามอบผ้าผืนนี้ให้เขา

กระมัง!"

ผงิอวีรู้ส้กึผดิอย่างมาก ไม่รอให้นางพูดจบก็รบีแก้ต่าง "ค�าพูดของ 

ลูจ่ือ่เชยีนส�าหรบัข้าแล้วเป็นแค่ผายลม ข้าแค่..."

ฟู่หลันหยากลับมองทุกอย่างเข้าใจทะลุปรุโปร่งแล้ว ชั่วพริบตา 

รู้สึกท้ังอับอายทั้งหงุดหงิด เงยหน้ามองผิงอว้ีอย่างไม่อยากจะเชื่อแล้ว 

เค้นถาม "ถ้าเช่นนัน้เรือ่งทีท่่านอยากจะถามข้าในคนืน้ีคอืเร่ืองใด"

คิดเชื่อมโยงไปถึงท่าทีของผิงอว้ีในคืนนี้แล้วก็ย่ิงแน่ใจ นาง 

ยืนประจันหน้ามองเขาอยู่สักครู่แล้วพูดอย่างผิดหวัง "หรือว่าใต้เท้าผิง 

ปักใจเชื่อว่าข้าเป็นคนโลเล จึงคิดจะมาเค้นสอบข้าให้ได้ในคืนนี้?"

ผิงอว้ีเห็นขอบตานางแดงระเรื่อก็รู ้สึกปวดใจ ชั่วพริบตาน้ัน 

แววกระอกักระอ่วนก็วาบขึน้ในดวงตา เขากัดฟันเอ่ยว่า "เจ้าพูดเหลวไหล

อันใดนี่ ข้าไม่ได้เคลือบแคลงเจ้าเสียหน่อย"

ฟู่หลันหยากลับชูผ้าผืนนั้นขึ้นมา หัวเราะหยัน "ในเม่ือไม่ได้ 

เคลอืบแคลง เหตุใดจงึไม่ทิง้ผ้าผนืน้ีไปเล่า ยังจะเก็บซ่อนไว้ในอกเสือ้อกี"

ไม่รอให้ผงิอว้ีตอบก็เหลอืบมองบทกวีบนผ้าผนืนัน้อกีครัง้ นางอ่าน

อย่างชัดถ้อยชัดค�า "นอกเรือนเคลื่อนคล้อยตะวันลา คลี่ม่านพรางตา 

พลันเห็นแสง หิ่งห้อยนับร้อยอวดส�าแดง ตกดึกส้ินแรงค่อยหร่ีไฟ  



46

รัตติกาลซ่อนกล 3

ราตรีนานเน่ินเกินข่มตา ปะชุนเสื้อผ้าหาหลับไม่ ไห้หวนค�านึงถึงพ่ีชาย  

ห่อเหี่ยวเดียวดายใจระทม"

นางโกรธจดัจนแค่นหัวเราะออกมา "ใช่สิ คดิว่าใต้เท้าผงิได้อ่านกลอน

ย่ัวเย้าน่าละอายบนผ้าผนืนีแ้ล้วคงรูส้กึไม่สบายใจ สงสยัว่าข้าอาจเขียน

กลอนบทน้ีมอบให้คนสารเลวแซ่ลู.่..แต่ใต้เท้าผงิคงไม่รู ้บดิาข้าเลีย้งดขู้ามา

อย่างบุรุษตั้งแต่ยังเล็ก ห้าขวบก็ให้เล่าเรียนหนังสือพร้อมๆ กับพ่ีชาย  

สิบปีมาน้ีไม่ว่าศาสตร์ทั้งหก* ปรัชญาร้อยส�านัก ต�าราพิชัยสงคราม  

ศาสตร์แห่งการท�านาย รวมทัง้ล�าน�าและบทกวี ข้าล้วนอ่านผ่านตามาแล้ว 

ท้ังสิ้น ในบรรดาคัมภีร์เหล่าน้ันย่อมไม่ขาดบทกวีที่ไม่นับว่าสูงค่าอันใด  

ตอนท่ียังอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรอืน ข้าเคยคดัลอกบทกวีอันไพเราะไว้มากมาย  

นบัประสาอะไรกับแค่บทกวีบนผ้าผนืนี"้

น�า้เสยีงของนางดดุนัข้ึนทุกที พอพูดจบก็เดนิคืบเข้าใกล้เขาหลายก้าว 

ย้ิมหยันเอ่ยว่า "อกีอย่าง ข้าจะบอกให้ใต้เท้าผงิรูก็้ได้ ในบรรดาสรรพวชิา 

ที่เล่าเรียนมา มีเพียง 'ค�าสอนสตรี' กับ 'จรรยาสตรี' ที่ข้ายังไม่ได้อ่าน  

มิเช่นน้ันครั้งแรกท่ีใต้เท้าผิงค้นตัว ข้าคงอับอายจนต้องแขวนคอตาย 

ไปแล้ว..."

พูดยังไม่ทันจบ เรือ่งราวในวนันัน้ก็ประดงัข้ึนมาในใจ นางท้ังน้อยใจ 

ทั้งกรุ ่นโกรธจนแทบจะหลั่งน�้าตา แต่ก็รีบเบือนหน้าหนีไปทันทีด้วย 

ไม่อยากให้ผิงอวี้เห็นนางเสียกิริยา คิดจะเดินเลี่ยงออกไปอีกด้าน

ผงิอว้ีเห็นนางหล่ังน�า้ตาก็รูสึ้กเสียใจข้ึนมาทันที ย่ืนมอืไปขวางนางไว้ 

แล้วทอดมองด้วยแววตาหม่นหมอง "เรื่องวันนี้ข้าผิดเอง ข้ายอมให้เจ้า

* ศาสตร์ทั้งหก ได้แก่ ประเพณีมารยาท การดนตรี วิชายิงธนู ทักษะขี่ม้า งานอักษร และการค�านวณ
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ลงโทษแต่โดยดี ขอเพียงเจ้าหายโกรธเป็นพอ ส่วนเรื่องลู่จื่อเชียน ข้า 

ไม่ได้ตั้งใจจะท�าให้เจ้าต้องเสียใจ ต้องโทษที่ข้าหึงหวงจนเลอะเลือน  

แต่ว่า..."

เขาชะงักไปครู่หนึ่งแล้วพูดข้ึนอย่างยากเย็น "ข้าคิดเช่นไรกับเจ้า  

เจ้าก็รูช้ดัแจ้งแล้ว เรือ่งมาถงึวนันี ้ ข้าเพียงอยากถามให้มัน่ใจว่าส�าหรบัเจ้า 

แล้ว ที่แท้ข้า..."

ฟู่หลนัหยาได้ยินน�า้เสยีงเขาแหบแห้ง หวัใจก็สัน่ไหว นางทอดมองเขา 

น�า้ตาเอ่อคลอ

ทีผ่่านมานางแทบไม่เคยหลัง่น�า้ตาต่อหน้าผูใ้ด แต่เมือ่อยู่ต่อหน้าเขา

กลบัไม่อาจสะกดอารมณ์ได้ครัง้แล้วครัง้เล่า

ระหว่างเดินทางกลับเข้าเมืองหลวงประสบเหตุพลิกผันมากมาย 

ไม่รูต้ัง้เท่าใด หากไม่มเีขาคอยปกป้องคุม้ครอง มหีรอืนางจะอยู่รอดปลอดภยั

มาได้จนถึงตอนนี้ ไม่แน่...อาจตกอยู่ในก�ามือของพวกหวังหลิงไปแล้ว  

ต่อให้รักษาชีวิตไว้ได้ เกินครึ่งก็คงเหมือนตายทั้งเป็น

ไม่รูต้ั้งแต่เมือ่ใดท่ีนอกจากนางจะไว้วางใจเขาแล้ว ยังมคีวามห่วงใย 

กับความนบัถือชืน่ชมอย่างบอกไม่ถูก

เดิมทนีางคดิว่าผ่านเหตกุารณ์มามากมายด้วยกันถึงเพียงนี ้ ต่างฝ่าย 

ต่างน่าจะเข้าใจกันและกันอย่างแจ่มแจ้ง ไม่จ�าเป็นต้องพูดให้มากความอีก

ใครเลยจะรู้ เขายังคลางแคลงใจต่อนางอยู่

พอได้ยินเช่นนี้ฟู่หลันหยาก็ท้ังแปลกใจทั้งน้อยใจ น�้าตาไหลลงมา

อย่างไม่อาจสะกดกลั้นราวกับสร้อยมุกขาดสะบั้น จ้องมองเขาอย่าง 

กรุ่นโกรธ พูดปนสะอื้น "ท่านคิดว่าข้าอยู่ร่วมกับท่านเพ่ือเหตุผลใดกัน  
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หรอืว่าในใจท่าน ข้าเป็นคนจ�าพวกหน้าไม่อาย ยอมท�าทกุสิง่โดยไม่สนใจ

วิธีการ"

ทุกซอกมุมในใจเขาพลันกระจ่างแจ้ง ประหน่ึงล�าแสงที่วาบผ่าน 

ฟากฟ้ายามราตรี

เหมือนมีคนมาตบหน้าฉาดใหญ่ สีหน้าเขาประเดี๋ยวหมองคล�้า

ประเดีย๋วก็แดงก�า่ รูส้กึย�า่แย่อย่างบอกไม่ถูก เห็นนางจะเดนิหนีก็รูส้กึผดิ  

รบีดงึนางเข้ามาในอ้อมกอด ไม่สนใจอะไรอกีแล้ว ปากพร�า่พูดอย่างร้อนใจ  

"ข้าขอโทษ"

เขาไม่ทันจะได้โอบกอดนางให้แนบแน่น นางก็พยายามดิ้นหนี

ขลุกขลักอยู่ในอ้อมอก

ลมหายใจของนางเข้าออกหนกัหน่วง ด้ินหนีรนุแรงอย่างท่ีไม่เคยเป็น

มาก่อน เห็นได้ชดัว่านอกจากไม่พอใจแล้วยังโกรธมากอกีด้วย

เขาปล่อยให้นางทั้งผลักท้ังตีอยู่เงียบๆ ด้วยความรู้สึกผิดอย่าง 

บอกไม่ถูก หวนนึกถึงตอนน้ันที่ได้พบกัน ต่อให้ต้องเผชิญสถานการณ ์

สุ่มเสี่ยง นางก็ไม่เคยเสียกิริยาเฉกเช่นในตอนนี้ เห็นได้ชัดว่าเพราะ 

ความคลางแคลงใจของเขาเมือ่ครูท่�าให้นางต้องเสยีใจอย่างหนกั จะโทษ 

ก็ต้องโทษทีเ่ขามวัแต่ค�านงึเรือ่งใครจะได้ใครจะเสยีมากเกินไป ท�าเรือ่งเลก็ 

ให้เป็นเรือ่งใหญ่ ต้ังข้อสงสยักับความจรงิใจของนางอย่างไร้เหตผุล

สถานการณ์บานปลายเกินจะควบคมุ อารมณ์หลากหลายท่ีฟู่หลนัหยา

กดข่มมาตลอดการเดนิทางระเบดิออกมาทัง้หมดเพราะเรือ่งนี ้ เขาได้แต่

หน้าถอดส ี กัดฟันพลางยืนน่ิงอยู่กับที ่ เจบ็แสบในใจราวกับมไีฟสมุทรวง 

ปล่อยให้นางระบายโทสะออกมาโดยไม่โต้ตอบสกัค�า
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อาจเพราะหมดแรง นางดิ้นอยู่สักพักก็หยุดอย่างฉับพลัน

ผงิอว้ีคดิว่านางคงหายโกรธแล้วก็นกึยินด ี ก้มลงใช้สองมอืประคอง

ใบหน้านางไว้ ลกูกระเดือกขยับขึน้ลงขณะกล่าวรบัผดิ "ข้าผดิไปแล้ว"

นางเอาแต่นิง่เงยีบ กลัน้ใจพลางจ้องมองเขาตาไม่กะพริบ ดวงตา 

ด�าขลบัคูน่ัน้ราวกับเปลวไฟอนัเจดิจ้า ส่องทะลเุข้าไปถึงก้นบึง้หัวใจเขา

เขาสบตานางอยู่ครูห่นึง่ หัวใจท้ังดวงราวกับถูกสายตาคู่น้ันเผาผลาญ

จนทะลเุป็นโพรง ชัว่ขณะหน่ึงในใจรูส้กึวูบโหวงอย่างน่ากลัว

หลงัมองดนูางอยูพ่กัใหญ่ ผงิอวีห้วนนกึขึน้ได้ว่าตลอดมานางเป็น

คนเข้มแข็งหนักแน่น นอกจากความรู้สึกผิดและโทษตนเองที่มีอยู่เดิม  

ยามนี้ยังรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาฉับพลัน กลัวว่านับแต่นี้ไปนางจะเย็นชา 

ต่อเขา ไม่สนใจเขาอีก

พอคดิถึงตรงนีผ้งิอวีก็้หวาดหว่ันอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน ความคิด

ในหัวเหมอืนแข็งค้างไปท้ังสิน้ นอกจากคอยเชด็น�า้ตาให้นางเงียบๆ แล้ว 

ก็นึกวิธีปลอบประโลมใจอืน่ๆ ไม่ออกเลยสกันดิ

น�้าตาของนางไหลพรั่งพรูลงอาบแก้มจนเช็ดเท่าใดก็ไม่รู้จักหมด 

น�า้ตาทีไ่หลเปรอะน้ิวมอืของเขาร้อนผ่าว ช่างชวนให้ปวดร้าวเหมอืนหัวใจ

ก�าลังถูกบีบ

ยิ่งเช็ด น�้าตาของนางก็ยิ่งไหลพราก

ความกรุน่โกรธและผดิหวังในแววตาของนางมไิด้ลดน้อยถอยลงเลย

พอมือเขาแตะถูกริมฝีปากของนางอย่างไม่ได้ตั้งใจ จู่ๆ ดวงตา 

ของนางก็วาวโรจน์ อ้าปากกัดนิ้วมือเขาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว

ความเจบ็ปวดแล่นจากนิว้มอืถึงหัวใจในฉบัพลนัจนเขาต้องนิว่หน้า
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แต่เพียงไม่นานเมือ่รูต้วัว่าเกดิอะไรข้ึน เขาก็เงยีบกรบิราวกับเป็นใบ้  

ไม่คดิจะหลบหลกี ได้แต่จ้องมองพลางปล่อยให้นางกัด

ข้อน้ิวผิงอว้ีเริ่มเจ็บมากข้ึนทุกที ฟู่หลันหยาประหนึ่งหาท่ีระบาย 

ความโกรธได้แล้ว เรยีกได้ว่ากัดจนสดุแรงเลยทีเดียว

นอกจากความเจ็บปวดภายนอกแล้ว ผิงอว้ียังถึงกับได้ยินเสียง 

ขบข้อนิ้วดังกร้วมลอดไรฟันของนางออกมาด้วย

แต่...ถ้าท�าเช่นนีแ้ล้วช่วยให้นางหายโกรธได้ ถึงจะถูกกดัจนนิว้ขาด 

ก็ไม่เป็นไร

"ขอโทษด้วย" เขาพูดซ�า้อกีหน น�า้เสยีงขมขืน่ "ข้าไม่ควรตดิใจสงสยัเจ้า 

ตวัข้าเองก็แค่ต้องการค�าพูดจากใจจรงิของเจ้าเพียงประโยคเดยีวเท่านัน้"

นางตะลึงงัน ฟันที่กัดอยู่จึงคลายออก แต่หลังจากนั้นกลับย่ิงกัด 

แรงขึ้น เขาหลับตาลงอย่างยอมจ�านน พอคิดว่านางคงจะกัดจนนิ้วขาด 

เป็นแน่ ทว่าจู่ๆ  นางกลบัเลกิกัดทนัททัีนใด

ที่เหนือความคาดหมายก็คือนิ้วมือเขามีเพียงรอยบวมช�้ากับ 

แผลเลือดซิบเล็กน้อยเท่านั้น เห็นได้ว่านางระบายความคับแค้นใจ 

จนพอแล้ว สุดท้ายจึงไม่อาจฝืนกัดเขาต่อไปได้อีก

นางหอบฮักๆ พลางถลึงตาจ้องมอง "ใต้เท้าผิง เดิมทีในใจท่าน 

ก็มองข้าเป็นพวกไร้หัวใจอยู่แล้ว ไฉนต้องล�าบากมาถามความในใจข้า

โดยไม่จ�าเป็นด้วย"

เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับที่หน้าอก อ้าปากแต่ไร้เสียง  

พูดอะไรไม่ออก

พอพูดกันถึงตรงนี้ ทั้งสองก็หมดค�าพูด
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นางก็เหมอืนกับเขา เปิดเผยตรงไปตรงมา ในเมือ่มอบน�า้ใจจรงิแท้

ให้ไปแล้วย่อมไม่อาจยินยอมให้อกีฝ่ายแสดงความคลางแคลงใจแม้แต่น้อย

นอกจากเสียงหอบเบาๆ ของนางแล้วในห้องก็ไม่มีเสียงความ

เคลือ่นไหวอืน่ใดอกี บรรยากาศเงยีบงนัหม่นหมองจนเหน็บหนาวสะท้าน 

ถึงหัวใจ

เน่ินนานความรู้สึกหวั่นกลัวว่าจะต้องสูญเสียก็เข้าเกาะกุมจิตใจ

ของเขา ลูกกระเดือกขยับขึ้นๆ ลงๆ ไม่เคยรู้สึกอยากจะโผเข้าไปหานาง 

มากเท่าเวลานี้มาก่อน

เม่ือไม่มทีางออกอืน่ เขาก็จ�าต้องคว้าตวันางมากอดไว้แน่นอกีคร้ัง 

แล้วก้มหน้าลงหารมิฝีปากของนาง

แต่เขาเพ่ิงแตะกลีบปากของนางก็รู้สึกเจ็บแปลบแล้ว เทียบกับ 

ตอนที่ถูกกัดนิ้วเมื่อครู่ ยามนี้นางขบกัดแรงยิ่งกว่าเป็นหมื่นส่วน!

ความคิดฝันเฟื่องท่ีมีล้นอกพลันมลาย เขารีบปล่อยตัวนางแล้ว 

ถอยออกห่างสองก้าว ยกมอืขึน้แตะรมิฝีปากด้วยท่าทางย�า่แย่ โชคยังดี 

ที่ครั้งน้ีไม่ถูกกัดจนปากแตก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาคลายกอดนางได้ทัน  

หรอืนางฉนุโกรธเกินไปจงึกัดพลาดกันแน่

ฟู่หลันหยาหอบฮักๆ ขณะจ้องมองเขา นางเคียดแค้นเดือดดาล 

ไปหมด รู้สึกว่าเขาท�าตัวน่ารังเกียจนัก เมื่อครู่นี้ที่กัดไปยังไม่หน�าใจ  

น่าจะกัดอีกหลายๆ หนให้หายแค้น

ผิงอว้ีรู้ตัวว่าท�าผิดท่ีไปสงสัยนางอย่างไร้เหตุผล ต่อมายังล่วงเกิน

อย่างบุม่บ่าม จงึไม่อาจเผชญิหน้านางได้อกี มองดอูยู่ครูห่นึง่แล้วจงึหนัหลงั

ออกจากห้องไป
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ฟู่หลันหยาน่ิงอึ้งไปอึดใจหนึ่ง มองตามเขาไปด้วยความรู้สึก 

ที่หม่นหมองลงทุกที

พอเขาหันหลังจากไปแล้วนางก็หันกลับมา เดินไปท่ีหน้าต่ังอย่าง 

ไม่ลังเลสักนิด

สหีน้าของนางเดด็เดีย่ว น�า้ตาเหอืดแห้งไปแล้ว มแีต่ตวันางเองทีรู่ว่้า

หวัใจดวงน้ีบอบช�า้ราวกับถูกบีบแน่นจนตายคามอื

ทุกลมหายใจที่สูดเข้าได้น�าพาความเจ็บปวดเข้าสู่กลางอก แต่

ระหว่างการเดินทางครั้งนี้นางคุ้นชินที่จะกล�้ากลืนความเจ็บปวดและ 

น�า้ตาให้ไหลกลบัเข้าไปแล้ว แม้เจบ็ปวดรวดร้าวอย่างหนัก ขอเพียงรอให้

ความรูส้กึนีผ่้านพ้น นางย่อมไม่เป็นอะไร

ฟู่หลันหยาตีหน้าขรึมขณะเดินไปที่หน้าตั่ง

ใครเลยจะรู้ ผิงอว้ีเพ่ิงออกไปได้สองก้าวก็ชะงักกึกยืนน่ิงอยู่ที่เดิม  

สกัพักก็หันขวับกลบัมา สาวเท้าอาดๆ มาอยู่ต่อหน้านาง ไม่สนใจทีน่าง 

ด้ินสู้ โอบประคองนางไว้แนบอก ก้มลงมองดูพลางพูดด้วยน�้าเสียง 

แหบเครือ "หลังจากเข้าเมืองหลวง ข้าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย  

ฟู่หลนัหยา เจ้าอยากจะแต่งงานเป็นภรรยาของข้าหรอืไม่"

ฟู่หลันหยาประหลาดใจจนลืมด้ินไปทันใด นางสบตาเขาอย่าง 

ตะลงึงนัไปชัว่ขณะ ดวงตาของเขาเจดิจ้าผดิแผกไปจากเวลาปกต ิดวูาววับ

จบัตา สหีน้าก็จรงิจงัอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน

น�า้ตาของนางไหลลงมาอย่างไม่ทนัต้ังตัว แต่คราวน้ีกลบัไหลพราก

กว่าตอนก่อนหน้านี้เสียอีก

หวัใจผงิอว้ีราวกับถูกค้อนทุบกระหน�า่ แม้แต่จะหายใจก็ยังต้องระวัง 
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เขาก้มลงมองนางแล้วพูดย�า้อกีหนอย่างชดัถ้อยชดัค�า "ฟู่หลนัหยา ข้ารกัเจ้า 

มานานแล้ว เจ้าอยากจะแต่งงานเป็นภรรยาของข้าหรอืไม่"

ฟู่หลนัหยารูส้กึเหมอืนมก้ีอนสะอืน้มาจกุในล�าคอ อยากจะมองหน้า 

เขาให้ชดัๆ อกีสักครัง้ แต่น�า้ตาท่ีไหลบดบังสายตาของนางไว้จนพร่าเลือน 

ท�าอย่างไรก็เหน็ไม่ชดั

ทว่าความหนกัแน่นและมัน่คงของเขาส่งผ่านมาทางฝ่ามอือุน่ทีท่าบลง

บนข้างแก้ม ประทับแนบแน่นลงสูห่วัใจของนาง

ความโกรธแค้นเหือดหายไปดุจสายน�้า ชั่วพริบตาความรู ้สึก 

หลากหลายก็ประดังในอก นางสะอื้นไห้ขณะมองดูเขา เนิ่นนาน 

หลังจากนั้นจึงค่อยออกปากอย่างลังเล "ท่าน..."

เขาจ้องมองดวงตาของนางที่ย่ิงใสกระจ่างหลังถูกช�าระล้างด้วย 

น�า้ตาแล้วรูส้กึปวดร้าวใจอย่างบอกไม่ถูก จงึถอนหายใจเบาๆ ก่อนก้มลง

ประทบัจบูทีร่มิฝีปากนัน้

ชั่วขณะที่จุมพิตในอกเขาก็พลันว่างโหวง จากน้ันหลับตาลงอย่าง 

ไม่อาจห้ามใจ

น�า้ตาของนางเคม็ปะแล่ม เจอืด้วยรสฝาดเฝ่ือนอยู่หลายส่วน เฉกเช่น

หวัใจของเขาในยามนี้

ในที่สุดเขาก็ค่อยๆ สัมผัสได้ถึงความหวานล�้าปานน�้าผึ้งของนาง  

ลมหายใจจึงหนักหน่วงขึ้น

สมัผสัอนัร้อนแรงท�าให้นางลืมเลือนทุกส่ิงอย่าง ร่างสัน่สะท้านน้อยๆ 

โดยไม่อาจควบคุม นกึอยากจะกระซบิต่อว่าอะไรสกัอย่างหน่ึง แต่สุดท้าย

นางก็เพียงแค่หลบัตาลงแล้วปล่อยให้หยดน�า้ตาดจุอญัมณีสงูค่าท่ีเกาะอยู่
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บนขนตาไหลร่วงลงมาสองข้างแก้ม

เขารบัรูไ้ด้ว่านางเหมอืนจะเลกิปฏเิสธและดิน้หนก็ีรูส้กึราวกับมไีฟ

พลุง่พล่านในกาย ไม่อาจควบคุมตนเองได้อีกจงึย่ิงรกุคบื ล่วงล�า้เข้าไปใน

ปาก เก่ียวกระหวัดพัวพันกับลิน้ของนางไว้ ปรารถนาจะส�ารวจเสาะหาไป

ทกุซอกทกุมมุ
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ฟู่หลันหยาถูกกอดกระชับแนบอกผิงอวี้ รองรับความกระหายหา

ของเขา

ลมหายใจของเขาร้อนผ่าว วงแขนท่ีโอบรัดแข็งแกร่งทรงพลังย่ิง  

ทั่วร่างราวกับแผ่กลิ่นอายรุกล�้าที่ไม่คุ้นเคยออกมา พาให้หัวใจของนาง 

ปั่นป่วนไปด้วย

ตอนแรกเขายังเงอะงะงุ่นง่าน แต่พอลองหย่ังเชงิอย่างมุง่มัน่แล้วก็

ราวกับพบหนทางในทีสุ่ด ค่อยๆ เริม่รกุล�า้รมิฝีปากและลิน้อ่อนนุ่มของนาง

อย่างช�า่ชองจนเพลดิเพลนิ

ฟู่หลนัหยาถูกเขาล่วงล�า้อย่างไม่อาจท�าอะไรได้ จะดิน้ก็ดิน้ไม่หลดุ 

ขณะทีจ่�าต้องปล่อยให้เขาจมุพิตดูดด่ืมราวกับลิม้รสน�า้ผึง้หวานล�า้ ตนเอง 

ก็หาหนทางหายใจให้สะดวก จะได้ไม่เป็นลมเพราะขาดอากาศไปเสยีก่อน

อันที่จริงแม้ในใจนางยังอยากจะต่อว่า แต่ก็จ�าต้องยอมรับว่า 

83
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ขณะแนบชดิกันจนแทบจะหายใจไม่ออกน้ัน ความเก้อเขินของนางก็พลัน

ถอยห่างออกไปไกลแสนไกล

ยามเขาลึกล�้าก�าซาบ นางก็ยิ่งหวั่นไหวมากขึ้นเรื่อยๆ

ผิงอวี้รับรู้ได้ถึงความเคลิบเคลิ้มของนางก็ทั้งรักทั้งยินดี ย่ิงจุมพิต

ดื่มด�่าไร้การควบคุม

ความใกล้ชดิเช่นนีเ้ขาโหยหามาแสนนาน กว่าจะได้มาช่างไม่ง่ายเลย 

แทบอยากจะกลืนกินลมหายใจอันหอมหวานดุจน�้าผึ้งของฟู่หลันหยา 

ให้หมดสิน้

แต่ยังไม่ทนัได้รกุคืบต่อไปอย่างลมืตัว ร่างกายของเขาก็แปรเปล่ียน

อย่างกะทันหนั

ตอนแรกเพราะอารมณ์ปั่นป่วนเคลิบเคลิ้มจึงยังไม่ทันรู้ตัว

รอจนเขารูส้กึได้ว่าม ี 'อะไรบางอย่าง' มาถึงราวกับแขกมไิด้เชือ้เชญิ 

ก�าลงัขยายออกอย่างเหิมเกรมิระหว่างท้ังสอง เขาก็ตกใจจนขนอ่อนลกุชนั  

รีบคลายอ้อมกอดทันควัน ก่อนที่ฟู่หลันหยาจะรับรู้ได้ว่ามีอะไรผิดปกติ 

เกิดขึน้

นางถูกเขาประโลมจบูจนไร้เรีย่วแรง มนึงงเคลบิเคลิม้คิดอะไรไม่ออก 

ไปนานแล้ว แม้จะรูส้กึว่ามอีะไรบางอย่างมาค�า้ร่างไว้ นางก็ไม่ทนัยืน่มอื

ออกไปแตะให้แน่ใจ

พอผิงอวี้ถอยออกห่างอย่างกะทันหัน ฟู่หลันหยาก็ทอดมองเขา 

พลางหายใจเข้าลกึ สบสายตาลกึล�า้ด�าขลบัของเขาแล้วความโกรธเกลยีด 

ก็ประดงัขึน้ในใจ ไม่สนใจจะตรวจดูให้รูแ้น่ว่าสิง่นัน้คอือะไรก็คว้าแขนเขา

มากัดอย่างแรง
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ผงิอว้ีทัง้เจบ็ท้ังตกใจ พอรูตั้วว่านางก�าลงัท�าอะไรอยู่ก็ยอมปล่อยให้กัด

แต่โดยดี

โชคดีท่ีพอถูกกัด ร่างกายทีโ่หยหานางจนแทบทนไม่ไหวก็ค่อยๆ สงบ

ระงบัลงได้อย่างรวดเรว็

สดุท้ายนางกัดอย่างแรงจนเหน่ือยอ่อน กัดอยู่นานเหน็เขายอมให้กัด

อย่างว่าง่ายก็หมดอารมณ์จะกัดต่อ ปล่อยแขนลงอย่างกรุน่โกรธ หนัหลงัให้ 

จะเดนิหน ีขอบตาแดงระเรือ่

ผงิอว้ีมหีรอืจะปล่อยให้นางไป เขารบีคว้าตวันางมากอดไว้ ถกแขนเสือ้

ตนเองข้ึนด ู เหน็รอยฟันงามเรยีงเป็นระเบยีบชัดเจนก็มองนางพลางย้ิมเศร้าๆ 

แล้วว่า "หายโกรธแล้วหรอืไม่"

ฟูห่ลันหยาท�าทีไม่แยแส

ผงิอว้ีทอดถอนใจแล้วปล่อยแขนเสือ้ลง ย่ืนมอืไปเชด็น�า้ตาให้นาง  

ผวิแก้มของนางขาวเนยีนผดุผาด เขาจงึเชด็อย่างเบามอื ไม่ช้าก็โอบกอด 

นางไว้แล้วเอ่ยว่า "แต่งงานกับข้าดีหรอืไม่"

สองแก้มฟู่หลันหยายังเปรอะคราบน�้าตา นางเสมองไปด้านข้าง

อย่างดือ้รัน้ เนิน่นานหลงัจากนัน้ค่อยท�าหน้ามุย่ไม่ยอมตอบรบั เพียงพูด

อย่างเคืองๆ "ดูก่อนว่าวันหน้าท่านจะท�าตัวเช่นไร"

ผงิอว้ีฟังออกว่าค�าพูดน้ันแฝงนัยวกวนอ้อมค้อม เห็นสองแก้มของนาง

แดงระเรื่อดุจกลีบบัวก็รู้สึกทั้งพึงพอใจทั้งรักถนอมนางอย่างบอกไม่ถูก  

ขณะจะปลอบประโลมอีกสักหน่อย ใครเลยจะรู้ ฟู่หลันหยาหวนนึกถึง 

อาวุธประหลาดทีม่าแตะโดนตวัเมือ่ครูน้ี่ขึน้มาได้อย่างกะทันหนั นางน่ิงงัน 

อยู่ครูห่น่ึงแล้วก้มลงมองทีเ่อวเขาด้วยความสงสยั
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น่าแปลกจริง ไม่เห็นดาบซิ่วชุนที่คิดว่าจะได้เห็น หรือว่าเขามี 

อาวุธอื่นใดพกไว้อีก

นางแปลกใจย่ิงนกั คดิอย่างไรก็คดิไม่ออกว่าเพียงชัว่พรบิตาผงิอว้ี 

เอาของสิง่น้ันไปซ่อนไว้ทีใ่ดแล้ว

หนักลบัไปมองบนต่ัง เหน็ดาบซิว่ชนุของผงิอว้ียังวางอยู่เรียบร้อยดี 

ก็ย่ิงสงสยั หันกลบัมาแล้วดิน้จนหลุดจากอ้อมกอด ค่อยๆ เดนิวนรอบตวัเขา

รอบหน่ึงก่อนถามด้วยความสงสยัใคร่รู ้ "เมือ่ครูน่ีท้ีเ่อวท่านมสีิง่อ่ืนเหน็บไว้

หรอืไม่"

ผิงอว้ีได้แต่ร�่าร้องในใจ เกรงว่าคืนนี้คงหลอกนางไม่ส�าเร็จ เขา 

แทบอยากจะขุดรูมุดหนีไปเสียให้พ้นๆ

ขณะก�าลงัคิดว่าจะหาทางจดัการอย่างอ้อมๆ หรือจะหนไีปเสยีเลย 

จู่ๆ ก็มีเสียงกระแอมเบาๆ ดังแว่วจากนอกห้อง เป็นแม่นมหลินนั่นเอง

ทั้งสองคนใจหายวาบ ค่อยนึกขึ้นได้ว่าแม่นมหลินรออยู่ด้านนอก 

นานแล้ว

ผงิอว้ีโล่งอกเหมอืนได้รบัอภยัโทษ รบีบอกฟู่หลนัหยา "ถ้ายังไม่ให้

แม่นมหลนิเข้ามา เกรงว่านางจะถูกความเย็นจนจบัไข้"

พอปลีกตัวจากฟู่หลันหยามาได้ก็เดินไปท่ีประตูแล้วเปิดออก เป็น

แม่นมหลินจริงๆ สีหน้านางเต็มไปด้วยความหวาดหวั่น

ผงิอว้ีไม่เคยรูส้กึว่าแม่นมหลนิมาได้เวลาเหมาะเจาะเช่นนีม้าก่อนเลย 

น�า้เสยีงจงึอ่อนโยนอย่างมาก "เข้ามาเถอะ"

แม่นมหลนิไม่รูว่้าผงิอว้ีกักตวัคณุหนไูว้ในห้องนานถึงเพียงน้ีเพ่ือการใด 

เกรงว่าเขาจะท�ามดีิมร้ิายกับคุณหนู นางจงึกระวนกระวายใจ
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พอเข้ามาแล้วค่อยพบว่าน�า้เสยีงและท่าทขีองผงิอว้ีดอู่อนโยนและ

พึงพอใจอยู่หลายส่วน นางก็ทัง้ตกใจท้ังประหลาดใจ เงยหน้ามองไปเหน็ 

คุณหนูนั่งอยู่ในห้องเรียบร้อยดี บนใบหน้าเปรอะคราบน�้าตาอยู่บ้าง

นางรีบเร่งฝีเท้าเข้าไปอยู่ต่อหน้าฟู่หลันหยาด้วยความตกใจ กลับ 

พบว่าสหีน้าอกีฝ่ายดูสงบ ไม่เหมอืนก�าลงัน้อยใจเลยแม้แต่น้อย

แม่นมหลนิครุน่คดิอยู่พักหน่ึง ดทู่าแล้วใต้เท้าผงิกับคณุหนูคงทะเลาะ 

กัน แต่ผลของการทะเลาะกลบัเป็นท่ีพอใจของทัง้สองฝ่าย ดจูากท่าทขีอง 

ผงิอว้ีก็รูแ้ล้ว แตกต่างอย่างสิน้เชงิกับตอนก่อนหน้าน้ีมากทีเดียว คิดได้ดังน้ี 

นางก็โล่งใจ

วุ่นวายกนัพักใหญ่จนดกึดืน่ ฟู่หลนัหยาเหลอืบมองผงิอว้ีแล้วพูดกับ

แม่นมหลนิ "แม่นม พวกเราเข้านอนกันเถอะ"

ตอนท่ีผิงอว้ีมาฟู่หลันหยาก�าลังจะอาบน�้า แต่ตอนนี้ดึกมากแล้ว 

และไม่อาจไล่ผิงอว้ีออกไปเพียงเพ่ือจะอาบน�้า นางจึงต้องเข้านอน 

ทั้งอย่างนี้ พรุ่งนี้เช้าค่อยอาบน�้าผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า

ผงิอว้ีเองก็รูว่้านางเหนด็เหนือ่ยมากแล้ว มองดูนางเดนิไปทีข้่างเตยีง  

คดิว่านางจะเข้านอนแล้วก็รูส้กึว้าวุน่ใจขึน้มาทนัที รบีเบอืนหน้าไป เดนิไป 

ทีต่ัง่อย่างไม่เหลอืบแลผูใ้ด เสมองออกไปนอกหน้าต่าง

ฟู่หลนัหยาน่ังลงท่ีขอบเตียง เหลอืบมองด้านหลังเหยียดตรงของเขา 

ใบหน้าก็ร้อนผ่าว รบีถอดรองเท้าออกอย่างว่องไวแล้วกลบัเข้าไปเอนนอนลง

หลงัม่าน

ผงิอว้ีได้ยินเสียงความเคลือ่นไหวจากด้านหลงั รูว่้าพวกนางเข้านอน 

แล้วก็หันกลบัมา งอข้อนิว้แล้วดดีไฟตะเกียงบนโต๊ะดบัลง จากนัน้เอนหลงัลง
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นอนบนตั่ง

เนือ่งจากเวลานีค้วามรูส้กึแตกต่างออกไปอย่างมาก หวัใจแจ่มกระจ่าง

ราวกับแหวกเมฆออกมองเห็นแสงตะวัน เนิน่นานจงึไม่อาจข่มตาหลบั

ฟู่หลนัหยานอนอยู่หลงัม่าน นางหวนนกึถึงเหตกุารณ์เมือ่ครูก็่รูส้กึ 

ทั้งหวานชื่นทั้งน่าน้อยใจ ได้แต่พลิกตัวไปมา ตราบจนขอบฟ้าฉายแสง 

เรือ่เรอืงจงึค่อยหลับลง

ผงิอว้ีตืน่สายกว่าปกติ กว่าเขาจะหลบหลกีผูค้นจนออกจากลานท่ีพัก

ของฟู่หลนัหยามาได้ก็พบกับฉนิหย่งทีข้่างๆ สวนดอกไม้อย่างไม่ได้ต้ังใจ

นางก�าลังจะออกไปข้างนอกกับหงเจิ้นถิง ฉินเย่ียนซูและคนอื่นๆ 

สหีน้าดเูคร่งเครยีด เหมอืนมเีรือ่งส�าคัญอะไรบางอย่าง

พอเห็นผิงอวี้ คนทั้งกลุ่มก็หยุดชะงักแล้วเดินเข้าไปหา

เน่ืองจากเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจกับฟู่หลันหยาคลี่คลายแล้ว ผิงอว้ี 

จึงอารมณ์ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เห็นดังน้ันก็ประสานมือค�านับ  

ยิ้มให้พวกเขาแล้วว่า "ประมุขหง ประมุขฉิน เจ้าส�านักหลี่"

เขาแสร้งท�าเป็นมองข้ามฉินเยี่ยนซูไป

"ใต้เท้าผงิ" ฉนิหย่งมองประเมนิผงิอว้ีขึน้ๆ ลงๆ เห็นเขาสวมชดุผ้าไหม

คาดเขม็ขัดหยก ท่าทางสงูส่งน่าเกรงขาม เหน็ได้ชดัว่าแต่งตัวเหมอืนออกไป

ตามนัด

นางไม่ทราบว่าเมือ่วานพอผงิอวีก้ลบัมาแล้วก็ตรงไปหาฟู่หลนัหยา

ทนัทไีม่ได้ผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้า จงึยังครุน่คดิอย่างสงสยั หรอืว่าเขาจะออกไป 

พบใครแต่เช้าตรู่
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พอคดิเช่นน้ีก็หนัไปมองด้านหลงัผงิอวี ้ รูส้กึว่าแปลกๆ เห็นได้ชดัว่า 

ผงิอว้ีอยู่ทีเ่รอืนกลาง เหตุใดจงึเพ่ิงเดินมาจากเรอืนข้าง

ขณะในใจก�าลังนึกสงสัยก็เดินเข้าไปหาผิงอว้ี ประจวบเหมาะกับ

ตอนนั้นมีสายลมยามเช้าพัดชายชุดยาวสีฟ้าอ่อนของเขาจนพล้ิวไหว  

พัดพากลิ่นหอมเย็นสดชื่นโชยมาด้วย

ความจ�าของฉินหย่งดีเย่ียม อีกท้ังกลิ่นนี้ยังมีความโดดเด่น นาง 

รู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก ครุ่นคิดอยู่สักพักก็นึกขึ้นได้ว่าตอนทักทาย 

ฟูห่ลันหยาในป่า เคยได้กลิ่นนี้จากเรือนกายของนาง

อารมณ์ความรูส้กึของฉนิหย่งพลนัว้าวุน่ขึน้ทันใด พานคดิไปอย่าง 

ตื่นตกใจและสงสัย ไม่รู้เลยว่าเน้ือตัวต้องพัวพันกันดุเดือดถึงเพียงใด 

จึงมีกลิ่นหอมติดกายอบอวลเช่นนี้

พอคิดได้เช่นน้ีรอยย้ิมบนใบหน้าก็หมองลง จ้องมองผิงอว้ีอย่าง 

เหม่อลอย ทันใดน้ันฉินหย่งก็พบว่าหลี่โหยวเจี่ยนที่อยู่ข้างๆ ก�าลัง 

ทอดสายตามองมาเหมือนครุ่นคิดบางอย่าง นางใจหายวาบ รีบปรับ 

ความรูส้กึให้เป็นปกต ิ ฝืนย้ิมให้ผงิอว้ีพลางว่า "ใต้เท้าผงิ มเีร่ืองก�าลงัจะ 

ขอหารอืกับท่านพอด ีอกีไม่ก่ีวันจะมกีารจดังานชมุนุมใหญ่ของชาวยุทธ์ขึน้ 

ที่จินหลิง เจ้าส�านักเหวินแห่งส�านักว่ันเหมยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในแถบน้ี 

ได้ส่งเทียบเชญิมาถึงแต่เช้าตรู ่เขาเชือ้เชญิให้พวกเราไปร่วมงาน"

ส�านกัว่ันเหมย? รอยย้ิมบนใบหน้าผงิอว้ีแขง็ค้างไปทันใด รับแผ่นป้าย

เทียบเชญิท่ีฉนิหย่งย่ืนมาให้แล้วน่ิวหน้าถาม "งานชมุนุมใหญ่ของชาวยุทธ์ 

ในแถบเจยีงหนานครัง้น้ีแตกต่างจากงานชมุนุมท่ีจงหยวนอย่างไร"

หงเจิ้นถิงย้ิมเอ่ยว่า "งานชุมนุมใหญ่ของชาวยุทธ์ที่จงหยวนย่อม 
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มีเกียรติไม่น้อย ทว่างานชุมนุมที่จะจัดในอีกสองสามวันข้างหน้านี้ก็เริ่ม 

จะมีชื่อเสียงเป็นท่ีกล่าวขานในหมู่ชาวยุทธ์มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน นี่เป็น

เพราะเหวินอี้หมิงเจ้าส�านักวั่นเหมยผู้นี้มีลมปราณล�้าเลิศมีวรยุทธ์สูงส่ง 

เป่ียมล้นด้วยคณุธรรมน�า้มติร จงึมชีือ่เสยีงเลือ่งลอืไปในแถบเจยีงหนาน 

ส�านกัพรรคทีม่ชีือ่เสยีงต่างๆ ในแถบน้ีพอได้รบัการไหว้วานจากเขาก็ช่วยกนั 

จดังานชมุนมุขึน้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ชือ่เสยีงจงึย่ิงขจรขจายมากขึน้

ทุกที สร้างความแปลกใหม่ขึ้นมา พอได้ข่าวว่าพวกเรามาถึงจินหลิง  

เจ้าส�านักเหวินจึงส่งเทียบเชิญมาให้"

ผิงอว้ีย้ิมน้อยๆ "น่ีเป็นงานใหญ่ของเหล่าชาวยุทธ์ ขอเชิญทุกท่าน 

ตามสบาย แต่หากมีโอกาสข้าจะขอไปร่วมงานเพ่ือเปิดหูเปิดตาด้วย 

ได้หรือไม่"

"ย่อมได้" ทุกคนรีบบอก

หงเจิ้นถิงพูดอีกว่า "พวกข้าได้รับเทียบเชิญนัดหมายเวลากันไว้  

เช่นนั้นก็ขอตัวไปพบปะกับเจ้าส�านักเหวินก่อน"

ผงิอว้ีพยักหน้ารบั ย้ิมให้แล้วว่า "ทกุท่านไม่ต้องร้ังรอ เชญิตามสบาย"

พูดจบก็ประสานมือค�านับแล้วเดินไปยังเรือนกลาง

พอกลบัถึงห้อง ผงิอว้ีอาบน�า้ผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าแล้วหยิบแท่งจดุไฟ

ขึน้มา ไม่พูดพร�า่ท�าเพลงก็จดุไฟเผาเทียบเชญินัน้

เห็นเทียบเชิญถกูเผาจนมอดไหม้หมดแล้วจึงค่อยเรียกหลี่หมินกับ

พวกเข้ามา จบิชาแล้วสัง่การเรยีบๆ "ไปสบืดคูวามเป็นมาของส�านกัว่ันเหมย"

เวลานี้เองหลี่โยวก็เข้ามาหา เพ่ิงเข้าห้องก็ได้ยินค�าพูดน้ีพอด ี
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จงึเลกิคิว้ประหลาดใจแล้วว่า "อีกไม่ก่ีวันจะมงีานชุมนุมใหญ่ของชาวยุทธ์

แถบเจียงหนาน เจ้าจะไปหรือไม่"

ผงิอว้ีเหน็ว่าตอนนีไ้ม่มธุีระการงานต้องจดัการ ก�าลงัคดิจะออกไป 

หาซื้อเสื้อผ้าที่หนาหน่อยให้ฟู่หลันหยา ระหว่างเดินทางเข้าเมืองหลวง

อากาศค่อนข้างเย็น ประเด๋ียวร่างกายของนางจะรับไม่ไหว จึงหันไป 

บอกกับหลี่โยวว่า "รอให้สืบข่าวเรื่องความเป็นมาของส�านักใหญ่เหล่านี ้

จนกระจ่างแจ้งก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่"

ว่าแล้วในใจก็เหมอืนติดปีก อยากรบีจดัการธุระให้เสร็จจะได้ไปหา 

ฟู่หลนัหยาเสยีท ีผงิอว้ีไม่พูดให้มากความก็ออกไปข้างนอก บอกไว้แค่ว่า  

"ข้าจะออกไปสกัพัก รอข้ากลบัมา ถ้าเจ้ายังอยู่ในคฤหาสน์เราค่อยหารือกัน"
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ก่อนผงิอวีจ้ะออกไปได้เรยีกคนรบัใช้สงูวยัมาเป็นพิเศษเพ่ือสอบถาม

ถึงเรือ่งร้านขายเสือ้ผ้าชือ่ดังในเมอืงจนิหลงิ

พอทราบว่าร้านเสือ้ผ้าชือ่ดังท่ีสดุต้ังอยู่ทีถ่นนเป่าหรง เขาก็ออกจาก

คฤหาสน์พร้อมกับคนรบัใช้ผูน้ัน้ไปเยือนถนนเป่าหรงด้วยตนเอง

มาถึงหน้าประตูร้านหนีฉาง สองนายบ่าวก็ลงจากหลังม้า เด็ก

ประจ�าร้านได้ข่าวก่อนแล้วจึงออกมาต้อนรับที่ประตู

เด็กประจ�าร้านผู้น้ันท�างานคลุกคลีอยู่ในร้านมานานปี เคยพบ 

ผูเ้ป็นทีนั่บหน้าถือตาในเมอืงจนิหลงิมาไม่น้อย ย่อมมสีายตาเฉยีบแหลม 

พอเห็นหน้าตาท่าทางสง่างามของผิงอวี้ก็เกิดนึกรู้ได้ทันที

ผงิอว้ีเดนิข้ึนไปชัน้สองแล้วน่ังลงท�าหน้าไม่รูไ้ม่ชี ้ สัง่ให้เด็กประจ�าร้าน 

น�าชดุเสือ้ผ้าหญิงสาวและผ้าเป็นพับข้ึนมาให้

เด็กประจ�าร้านย้ิมจนตาหยีแล้วขานรับค�าสั่ง รู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขก 

84
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ผู้มีฐานะ จึงน�าแต่ของชั้นดีที่สุดในร้านมาให้ผิงอวี้เลือก

ก่อนจะได้พบฟู่หลันหยา ผิงอวี้ไม่เคยต้องคิดเรื่องเครื่องแต่งกาย 

ของหญิงสาวมาก่อน ในครอบครวัมเีพียงพ่ีชายสองคน ไม่มทีัง้พ่ีสาวหรอื

น้องสาว ดงัน้ันพอต้องเลอืกเสือ้ผ้าให้ฟู่หลนัหยา เขาจงึไม่มีประสบการณ์

มาก่อน ได้แต่เลอืกไปตามสญัชาตญาณเท่าน้ัน

โชคดีท่ีเขาก็เคยเห็นเครื่องแต่งกายของมารดาและเหล่าหญิงสาว 

ทีไ่ปมาหาสูกั่บจวนซผีงิโหวตัง้แต่เลก็ นับว่าคุน้หคูุน้ตาอยู่บ้าง มาถึงตอนน้ี

จงึพอจะเลอืกได้

รอจนเสือ้ผ้าถูกส่งขึน้มา พอกะขนาดร่างกายของฟู่หลนัหยาแล้วเห็น

เสือ้ผ้าชุดใดทีง่ามตาก็เลอืกชดุนัน้ ราวครึง่ถ้วยชาก็หาซือ้ชดุกระโปรงบใุยฝ้าย

ให้ฟู่หลนัหยาได้หลายตัว

เด็กประจ�าร้านเห็นผิงอว้ีเลือกดูอย่างเพลิดเพลินก็เกิดความคิด 

เฉียบแหลมขึ้นมา รีบยกเสื้อคลุมกันลมผ้าทอยกดอกกุ ๊นขอบด้วย 

ขนเพียงพอนตัวหน่ึงมาให้ ย้ิมแย้มพลางว่า "เข้าฤดูสารทแล้วต่อไป 

อากาศจะย่ิงเย็นลง เสือ้คลมุเพียงพอนตัวนีดู้หรูหราหาได้ยากนัก แม้แต่

ร้านของข้าน้อยก็ยังหามาได้เพียงปีละสองสามตัวเท่าน้ัน เสื้อคลุมตัวนี ้

เพ่ิงมาถึงร้านวนันีเ้อง ถ้าคุณชายมาช้าเพียงก้าวเดยีวลกูค้าท่านอืน่คงซือ้

ตัดหน้าไปแล้ว ในเมื่อคุณชายมาหาซื้อเครื่องกันหนาวให้ฮูหยิน ก็ซื้อ 

เสือ้คลมุขนเพียงพอนน้ีไปสกัตัวเถิด รบัรองว่าฮหูยินจะต้องชอบแน่"

ผงิอว้ีได้ยินค�าว่า 'ฮหูยิน' ใบหูก็ร้อนผ่าวข้ึนมาทนัท ี เขาเหลอืบไปมอง 

คนรบัใช้สงูวัยด้วยหางตา เหน็อกีฝ่ายก้มหน้าท�าไม่รูไ้ม่ชีอ้ย่างรูง้านแต่แรกแล้ว

จงึค่อยหายกระอกักระอ่วนไปได้บ้าง
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เขาหนัไปดเูสือ้คลมุตวันัน้ เหน็ขนทีกุ๊่นขอบดมูนัวาวไม่มสีอีืน่แซม

ปะปน ย่อมเป็นของดแีน่ แต่น่าเสยีดาย แม้ผ้าทอยกดอกทีด้่านบนเป็น 

สแีดงอมส้มนีจ้ะเข้ากับฟู่หลนัหยา แต่ก็ดูสะดุดตาเกินไป

ด้วยค�านงึถึงสถานะบตุรขุีนนางต้องโทษในตอนนีข้องนาง ผงิอว้ีจงึ

ย้ิมน้อยๆ พลางกล่าว "เสือ้น้ีเป็นของดก็ีจรงิ แต่ไม่ทราบว่าผ้าทอทีด้่านบน

เปลีย่นเป็นสทีีเ่รยีบๆ สกัหน่อยได้หรอืไม่"

เด็กรับใช้ประจ�าร้านรีบบอก "ย่อมได้ ว่าไปแล้วเป็นเรื่องง่ายดาย 

คุณชายเลอืกลายผ้าทอทีต้่องใจตอนน้ีได้เลย แล้วฝากไว้ให้ทางร้านแก้ไข 

ราวสามวันก็แก้เสร็จขอรบั"

ผงิอว้ีพยักหน้า ลบูคางไปมาพลางเลอืกผ้าทอสขีาวขุน่ท่ีไม่สะดุดตา 

นกั แล้วก�าชบัว่า "แก้เสรจ็แล้วข้าจะส่งคนมารบัไป"

ว่าแล้วก็สั่งให้เด็กประจ�าร้านรวบรวมเสื้อผ้าที่เลือกไว้แล้วมอบให้

คนรับใช้สูงวัยถือ ก่อนเดินลงมาชั้นล่าง

เดินมาได้คร่ึงทางจู่ๆ ผิงอวี้ก็นึกอะไรขึ้นได้จึงหันกลับไปอีกครั้ง  

แล้วบอกคนรบัใช้ว่า "เจ้าบอกให้เด็กรบัใช้ในร้านช่วยเลือกเคร่ืองกันหนาว

ส�าหรบัหญิงสงูวัยอกีสกัสองสามชดุด้วย"

รอจนเด็กรับใช้มาขานรับค�าสั่งแล้ว กลับไม่ชายตาดู เพียงเอามือ 

ไพล่หลงัมองออกไปนอกหน้าต่าง ให้คนรบัใช้สงูวัยเป็นผูเ้ลอืกให้

รอจนจดัการเรือ่งเสือ้ผ้าของฟู่หลนัหยากับแม่นมหลินเรียบร้อยแล้ว 

ผิงอวี้ก็ไม่รั้งรออยู่ต่อ รีบลงมาทันที

มาถึงประตูด้านหน้าผิงอว้ีก็หันมองซ้ายขวาอย่างแนบเนียน รับรู้ 

ได้ทันทีว่าที่ร้านน�้าชาฝั่งตรงข้ามมีสายตาวาวโรจน์จับจ้องมาท่ีตนเอง  
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หัวคิ้วเขาขมวดมุ่น เงยหน้าขึ้นมอง

เขาเห็นคนผู้หนึ่งก�าลังพิงราวก้ันพลางจิบชา สองมือขาวเรียวงาม

ประคองถ้วยชาไว้ ท่าทางผ่อนคลาย แต่เสยีดายท่ีร่างกายท่อนบนซ่อนอยู่

หลงับานหน้าต่าง จงึไม่อาจเห็นรปูร่างหน้าตาของอกีฝ่ายได้

ดวงตาผิงอว้ีเป็นประกายวูบไหวเล็กน้อย หรี่ตามองสักพักแล้ว 

เคลื่อนสายตาไปยังม้าซึ่งผูกไว้หน้าประตูร้านน�้าชา จ้องมองสักพักแล้ว 

จงึถอนสายตากลบัมา เดินไปข้างตัวม้าแล้วกระโดดขึน้หลงัมนั

รอจนร่างผงิอว้ีลบัสายตาไปตรงสดุปลายถนน คนทีน่ัง่ข้างหน้าต่าง 

ก็ผลกับานหน้าต่างทีก้ั่นไว้ให้เปิดออก มมุปากหยักย้ิมเอ่ยว่า "คนผูน้ีก็้คอื 

ผู้บัญชาการผิงอวี้?"

คนท่ีพูดอายุราวสีส่บิปี ใบหน้างดงามประหนึง่บปุผา แววตาวาววาม 

ดจุสายน�า้ มองดูอย่างเย็นชาครูห่นึง่ นับเป็นคนท่ีงามตามวัยอย่างแท้จริง 

แต่น่าเสยีดายท่ียามเอ้ือนเอ่ยวาจาน�า้เสยีงกลบัแหบห้าว แทบไม่ต่างจาก

เสยีงของบรุษุ ใครมาได้ยินเข้าคงยากจะเชือ่มโยงได้ว่าน�า้เสยีงแหบห้าวกับ

ใบหน้าอนังดงามนีเ้ป็นของคนคนเดียวกัน

หญิงสาวสวมชุดสีเขียวอายุราวสิบแปดสิบเก้าท่ีอยู่ข้างๆ หันมอง 

ตามทศิทางทีผ่งิอว้ีลบัตาไป แล้วหนัมาพยักหน้ากับบรุษุทีภ่ายนอกยากจะ

แยกแยะว่าเป็นบรุษุหรอืสตรกัีนแน่ "เจ้าค่ะเจ้านกิาย เมือ่คนืหงถังตายที่

นอกคฤหาสน์ของเขา แต่ทีน่่าแค้นใจก็คือคนผูน้ี้ปิดข่าวได้เก่งนกั กระทัง่ 

เช้าวันนีพ้วกเราจงึเพ่ิงทราบว่าเกิดเหตุร้ายขึน้กับหงถัง"

คนผู้น้ันเลิกคิ้วอย่างสนอกสนใจ ยกปลายนิ้วขึ้นจิ้มขนมชิ้นหนึ่ง 

ใส่ปาก ลิ้มชิมรสด้วยท่าทางไม่รีบไม่ร้อน
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ไม่ช้าก็ใช้ผ้าเชด็ปากอย่างมจีรติ แล้วหัวเราะอย่างเห้ียมเกรยีมน่าขนลกุ 

"ดูท่าคนผู้นี้คงมิใช่มีดีเพียงหน้าตา ยังมีความสามารถอกีหลายส่วนด้วย 

เอาเถอะ ปีนีน้อกจากงานชมุนมุใหญ่ทีส่�านกัวัน่เหมยแล้ว พวกเรายังม ี

เรื่องอื่นต้องท�าอีก จะต้องท�าให้แขกผู้มีเกียรติท่านนี้ได้สนุกจนหน�าใจ 

เลยทีเดียว"

เมื่อคืนฟู่หลันหยาแทบไม่ได้นอน วันนี้กว่าจะตื่นก็เที่ยงวัน นาง 

ยังมัวโอ้เอ้อยู่บนเตียงต่อไม่ยอมลุก

เดมิทีนางก็หมกมุน่ครุน่คดิเรือ่งของมารดามากพออยู่แล้ว หลายวันมานี้

จงึตกใจตืน่ข้ึนกลางดึกบ่อยครัง้ น้อยมากท่ีจะได้หลบัเตม็ตืน่ถึงเช้าตรู่

หลังหัวใจเต้นระรัวไม่เป็นส�่าเมื่อคืนนี้ก็ย่ิงรู้สึกอ่อนล้าหาใดเปรียบ 

แต่เพราะทนแม่นมหลินเอ่ยปากย�้าเตือนไม่ไหว พอหลับถึงเท่ียงแล้ว 

นางก็จ�าต้องตื่นนอน อาบน�้าผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า

พอกินอาหารเสร็จแล้วก็อ้างว่าขอนอนกลางวัน แล้วกลับขึ้นเตียง

นอนหลับไปอีกจนหมดวันจึงค่อยลุกขึ้นจากเตียง

ตอนท่ีตืน่ขึน้ล�าแสงตะวันส่องผ่านหน้าต่างทาบลงบนพ้ืน ประกายแสง 

สีทองส่องสว่างระยิบระยับ ในห้องเปี่ยมด้วยความเงียบสงบและผาสุก 

แห่งห้วงยามสนธยา

นอกห้องดูเหมือนมีคนก�าลังพูดคุยกันเบาๆ

ฟู่หลันหยาน่ังเหม่ออยู่ที่ขอบเตียงพักใหญ่ เมื่อรู้ตัวว่าแม่นมหลิน 

ไม่อยู่ในห้องกต็กใจ กวาดตามองหาไปรอบๆ พลางร้องเรยีก "แม่นม"

ได้ยินเสียงคนขานตอบมาจากนอกห้อง "มาแล้วเจ้าค่ะ"
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ชั่วอึดใจถัดมา แม่นมหลินก็เข้ามาในห้อง เห็นฟู่หลันหยาต่ืนแล้ว 

ก็เดินเข้ามาหาที่ข้างเตียง

ฟู่หลันหยาถอนหายใจโล่งอก ไม่สนใจจะสอบถามว่าข้างนอก 

เป็นใครกัน ก้มหน้าก้มตาสวมเสือ้ตัวกลาง ก�าลงัจะคาดเอวทับชดุผ้าไหม 

ใครเลยจะรู ้พอแม่นมหลนิเหน็ดังนัน้ก็รบีหยิบเสือ้ตวันอกมาจากหัวเตยีง

แล้วน�ามาห่มให้ บอกว่า "อากาศหนาวขึน้ รบีสวมเสือ้ผ้าเสยีก่อน ประเด๋ียว 

จะถูกความเย็นเข้านะเจ้าคะ"

ยังบอกเบาๆ ด้วยว่า "ใต้เท้าผิงมาแล้ว อยู่ข้างนอกเจ้าค่ะ"

ฟูห่ลันหยานึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืน หัวใจก็เต้นรัวขึ้นเล็กน้อย

รอจนสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็น่ังหวีผมที่หน้าโต๊ะ ฟู่หลันหยา 

บงัเอญิเหลอืบเห็นห่อของสองห่อวางไว้บนต่ัง ห่อหนึง่เปิดออกแล้ว ในนัน้

เป็นเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมพับซ้อนกันเป็นระเบียบตั้งหนึ่ง อีกห่อแม้จะไม่เห็น 

ของข้างใน แต่ดูจากรูปร่างแล้วเกินครึ่งต้องเป็นพวกเสื้อผ้าเช่นกัน

แม่นมหลินเห็นสีหน้าฟูห่ลันหยาดูประหลาดใจก็ยิ้มน้อยๆ แล้วว่า 

"ตอนทีคุ่ณหนูหลบั พ่อบ้านหลวิกม็าส่งเสือ้ผ้าบใุยฝ้ายสัง่ตดัใหม่เหล่านี้ 

แม่นมดแูล้ว เน้ือผ้านุ่ม ข้างในบุใยฝ้ายไว้หนาดี การตัดเย็บก็นับว่าดพีอๆ 

กับทีเ่มอืงหลวงเชยีวเจ้าค่ะ ช่างดีจรงิๆ ออกจากจนิหลงิเดนิทางขึน้เหนอื  

ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเสือ้ผ้าส�าหรบัฤดูสารทจะบางเกินไป"

ขณะทีพู่ดก็รบีมวยผมให้ฟู่หลนัหยาอย่างคล่องแคล่ว แล้วรบีสาวเท้า 

ไปทีห่น้าต่ัง เปิดห่อของอีกห่อ

"คณุหนดูสูเิจ้าคะ มกีระทัง่เสือ้ผ้าให้แม่นมด้วย การเดนิทางครัง้นี้

นอกจากเสือ้ผ้าสองสามชดุทีช่ายาซือ่จือ่มอบให้ตอนนัน้แล้วก็ไม่มตีวัอืน่
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ให้ผลัดเปลี่ยน ตอนนี้แม่นมเลยพลอยได้เสื้อผ้าชุดใหม่ไปด้วย" ว่าแล้ว 

ก็พนมมือพลางพึมพ�าว่า "อมิตาภพุทธ" แล้วพินิจดูสีหน้าฟูห่ลันหยา

แม่นมหลนิเหน็เพียงสหีน้าน่ิงๆ ของคณุหน ูอกีฝ่ายเดินช้าๆ ไปข้างต่ัง

พินจิดอูย่างละเอยีด ดอูยู่สกัพักไม่พูดอะไรสกันิด ทว่าผวิแก้มขาวเนยีน

ละเอยีดดจุผวิเดก็ทารกเรือ่ยลงไปถึงล�าคอกลบัระเรือ่แดงข้ึนมา

นางเหน็ดงันัน้ก็อดจะย้ิมพลางส่ายศรีษะไม่ได้ รูด้ว่ีาคณุหนคูงเดา 

ได้ว่าเสือ้ผ้าพวกนีล้้วนเป็นใต้เท้าผงิจดัแจงให้แต่ไม่ยอมเผยให้รู ้ปล่อยให้

สองนายบ่าวคาดเดากันไปเอง

ด้วยเกรงว่าผงิอว้ีท่ีอยู่นอกห้องจะรอนาน แม่นมหลนิจงึเก็บเสือ้ผ้า

แล้ววางไว้บนชั้นให้เรียบร้อย จะได้หันไปเปิดประตูให้ผิงอว้ี ขณะก�าลัง 

เก็บของก็ครุ่นคิดไปด้วยว่าคราวก่อนใต้เท้าผิงแม้จะจัดแจงเร่ืองเส้ือผ้า 

ให้คุณหนูแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจะหาให้หญิงอาวุโสเช่นนาง ตอนนี้กลับรู้จัก

พิจารณาถึงความคดิของคุณหนูมากกว่าเมือ่ก่อน

พอแม่นมหลนิเปิดประต ูผงิอว้ีกยื็นอยู่ทีใ่ต้ชายคาจริงดงัคาด สหีน้า

สงบนิง่ ไม่รูว่้าสายตาเหม่อมองอะไรในลานเรอืน ดเูหมอืนก�าลงัเหม่อลอย 

เขาสวมเสือ้ผ้าไหมสเีขียวเข้มกลางเก่ากลางใหม่ คาดเอวด้วยไหมถักไว้หลวมๆ 

วางมอืไว้บนด้ามดาบซิว่ชนุอย่างสบายๆ ครึง่ร่างอาบแสงตะวันสารทฤดู  

ลายปักเมฆาเคลือ่นคล้อยอนัประณีตบนเสือ้ผ้าสะท้อนแสงดูงดงามจบัตา 

ประกอบกับร่างสงูโปร่งแผ่นหลงัเหยียดตรง แค่มองผ่านๆ ยังดหูล่อเหลา

โดดเด่นอย่างบอกไม่ถูก

แม่นมหลินมองเหม่อจนลืมตัว ตอนยังอยู่ท่ีเมืองหลวง เน่ืองจาก 

นายท่านมลีกูศิษย์ลกูหามากมาย นางจงึได้พบเหน็คนหนุ่มท่าทางสง่างาม 
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มาไม่น้อย คุณชายใหญ่กับคุณชายลู่นับว่ามีรูปโฉมโดดเด่นอันดับหนึ่ง 

ในใจนาง แต่พอได้พบผิงอว้ีจึงรู้ว่าท่ีแท้เทียบกันแล้วระหว่างลูกหลาน

ตระกูลแม่ทพักับปัญญาชน ดูแล้วลกูหลานตระกูลแม่ทพัจะทระนงองอาจ 

น่ามองย่ิงกว่า

ขณะก�าลังคิดอย่างเหม่อลอย ผิงอว้ีก็ได้ยินความเคลื่อนไหว 

ที่ด้านหลัง จึงหันมามอง

แม่นมหลินตะลึงงัน รีบยิ้มแล้วเรียกให้ใต้เท้าผิงเข้ามาข้างใน

ผงิอว้ีเข้ามาแล้วเห็นฟู่หลนัหยาน่ังอยู่หน้าตัง่ก�าลงัเท้าคางอ่านหนงัสอื 

ได้ยินว่าเขาเข้ามาแล้วแท้ๆ กลบัไม่ยอมเงยหน้าขึน้มามอง

เขารู้สึกร้อนผ่าวในใจ จึงกระแอมแล้วเดินไปเบื้องหน้าโต๊ะ ปลด 

ดาบซิว่ชนุวางลง รบัน�า้ชาทีแ่ม่นมหลนิย่ืนให้มาน่ังดืม่

วันน้ีเขาเอาแต่เหม่อลอยท้ังวัน บอกได้ว่าในห้วงค�านึงมีแต่เพียง 

ริมฝีปากอ่อนนุ่มของฟู่หลันหยาและความรู้สึกอันตราตรึงมิลืมเลือน 

ยามได้จุมพิตนางเท่านั้น

ยามครุน่คดิจนเหม่อลอย ร่างกายก็ร้อนผ่าวเป็นพักๆ ถ้าไม่ใช่เพราะ 

ช่วงบ่ายท�างานยุ่งมาก เขาคงรบีตรงมาหาฟู่หลนัหยาตัง้แต่หวัวนัแล้ว

ยากนักกว่าเขาจะเอาตัวมาเย่ียมเยียนนางได้ กลับได้รู้ว่านางยัง 

นอนพักผ่อนยามบ่าย แต่ก็ตัดใจจากไปไม่ลง จ�าต้องคอยอยู่ข้างนอก 

อย่างอดทนแทน

ฟู่หลันหยายังกรุ่นโกรธในใจด้วยเรื่องท่ีเกิดขึ้นเมื่อคืนอยู่บ้าง รู้ว่า 

เขามาคอยอยู่ข้างนอกนานแล้วก็รู ้สึกเก้อกระดากพักหน่ึง จากนั้น 

จึงค่อยสงบใจลงได้ เห็นเขาเข้ามาก็ไม่คิดจะทักทาย เพียงแสร้งท�าทีว่า 
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ก�าลังอ่านหนังสือ รอให้เขาเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อน

แต่รออยูพั่กใหญ่ ผิงอว้ีกลับนิง่เงยีบไม่พูดไม่จา นางจงึอดจะปรายตา 

ไปทางเขาไม่ได้ ก็เหน็เขาน่ังอยู่ข้างโต๊ะ ดืม่ชาด้วยท่าทางเหม่อลอย สหีน้า

แดงระเรือ่เลก็น้อย ไม่รูก้�าลงัคิดอะไรอยู่



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3du4c8e

https://bit.ly/3du4c8e

