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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ค�ำน�ำ
ผ่านมาเกินครึง่ ทางแล้วส�ำหรับ 'รตั ติกาลซ่อนกล' เป็นอย่างไรกันบ้างคะ คาดว่า
ตอนสองเล่มแรกท่านนักอ่านต้องมันเขีย้ วพระเอกอย่าง 'ผงิ อวี'้ แน่ๆ หากจะมีใครสักคน
ทีป่ ากไม่ตรงกับใจก็ตอ้ งเป็นเขาแน่นอน ยังดีหน่อยทีต่ อนนีผ้ งิ อวีไ้ ม่ตอ้ งตีหน้าบึง้ ตึงใส่ใคร
แล้ว เพราะเขายอมรับใจตัวเองอย่างซือ่ ตรง
ในเล่มนีค้ ณะเดินทางเข้าสูเ่ มืองหลวงยังคงต้องพบเจอการต่อสูอ้ นั น่าตืน่ ตะลึง
เช่นเคยค่ะ เมื่อผู้ร้ายในเงามืดยังคงลอบโจมตีหวังช่วงชิงไข่มุกถ่านเอ๋อร์ที่พวกเขา
ครอบครองอยู่ ยิง่ นานวันศัตรูกม็ แี ต่ยงิ่ เพิม่ ขึน้ ส�ำนักพรรคต่างๆ ดาหน้าเข้ามาไม่หยุด
เรื่องการต่อสู้ว่าเข้มข้นแล้ว เรื่องความรักก็ร้อนแรงไม่ต่างกันค่ะ ความรักของ
ผิงอวีแ้ ทบล้นทะลักออกมา ห่าง 'ฟหู่ ลันหยา' ได้ไม่เท่าไหร่กต็ อ้ งหาทางมาคอยแวะเวียน
อยู่ใกล้แนบชิดไม่ห่าง ประหนึ่งชายหนุ่มผู้เพิ่งเคยมีใจปฏิพัทธ์ลึกซึ้งเป็นครั้งแรก
เรือ่ งราวการต่อสูแ้ ละความรักในเล่มนีจ้ ะน่าติดตามขนาดไหน ไปลุน้ กันต่อในเล่ม
ได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ผิงอวี้ฟังออกว่าค�ำพูดนั้นแฝงนัยวกวนอ้อมค้อม เห็นสองแก้มของนางแดงระเรื่อดุจกลีบบัว
ก็รู้สึกทั้งพึงพอใจทั้งรักถนอมนางอย่างบอกไม่ถูก ขณะจะปลอบประโลมอีกสักหน่อย ใครเลยจะรู้
ฟู่หลันหยาหวนนึกถึงอาวุธประหลาดทีม่ าแตะโดนตัวเมือ่ ครูน่ ขี้ นึ้ มาได้อย่างกะทันหัน นางนิง่ งันอยู่
ครูห่ นึง่ แล้วก้มลงมองทีเ่ อวเขาด้วยความสงสัย
น่าแปลกจริง ไม่เห็นดาบซิ่วชุนที่คิดว่าจะได้เห็น หรือว่าเขามีอาวุธอื่นใดพกไว้อีก
นางแปลกใจยิ่งนัก คิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าเพียงชั่วพริบตาผิงอวี้เอาของสิ่งนั้นไปซ่อนไว้
ที่ใดแล้ว
หันกลับไปมองบนตัง่ เห็นดาบซิว่ ชุนของผิงอวีย้ งั วางอยูเ่ รียบร้อยดีกย็ งิ่ สงสัย หันกลับมาแล้ว
ดิน้ จนหลุดจากอ้อมกอด ค่อยๆ เดินวนรอบตัวเขารอบหนึง่ ก่อนถามด้วยความสงสัยใคร่รู้ "เมือ่ ครูน่ ี้
ที่เอวท่านมีสิ่งอื่นเหน็บไว้หรือไม่"
ผิงอวี้ได้แต่ร�่ำร้องในใจ เกรงว่าคืนนี้คงหลอกนางไม่ส�ำเร็จ เขาแทบอยากจะขุดรูมุดหนีไป
เสียให้พ้นๆ

แนะน�ำตัวละคร
ฟู่หลันหยา
		

บุตรสาวของฟูป่ งิ เคยหมัน้ หมายกับบุตรชายคนโตของ
มหาบัณฑิตลู่เซิ่ง เป็นคนสุขุมใจเย็น

ผิงอวี้
		

บุตรชายคนเล็กของซีผงิ โหว ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ญั ชาการ
หน่วยองครักษ์เสื้อแพร ฉลาด เก่งเรื่องการต่อสู้

หวังหลิง
		

ขันทีขา้ งพระวรกายฮ่องเต้องค์ปจั จุบนั ดูแลส�ำนักบูรพา
เจ้าเล่หม์ ากแผนการ มีเป้าหมายบางอย่างกับฟูห่ ลันหยา

ผิงเฮ่อ
		

พี่ชายคนโตของผิงอวี้ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการทัพ
ฝ่ายซ้ายเขตเจียงหนิง รักและหวังดีกับน้องชาย

หลี่โยว
		

พีช่ ายของหลีห่ มิน สหายรักของผิงอวี้ มีตำ� แหน่งเป็น
แม่ทัพอู่เต๋อ

ฉินหย่ง
		

คุณหนูใหญ่สกุลฉิน มีตำ� แหน่งเป็นประมุขฉิน เบือ้ งหน้า
แต่งกายเป็นบุรษุ มีจติ ใจผดุงคุณธรรม

เติ้งอันอี๋
		

คุ ณ ชายจวนหย่ ง อั น โหว คอยหาทางใกล้ ชิ ด กั บ
คณะเดินทางของผิงอวี้ ดูมีลับลมคมใน

ฉินเยี่ยนซู
		

คุณชายใหญ่สกุลฉิน มีต�ำแหน่งเป็นเจ้าส�ำนักฉิน
ชอบฟู่หลันหยา
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ฉินหย่งก�ำลังตรวจศพอยู่ในเรือนข้าง หลี่โหยวเจี่ยนกับฉินเยี่ยนซู
รออยู่ด้านนอกได้พักหนึ่ง เห็นฉินหย่งอยู่ในนั้นสักพักแล้วยังไม่ออกมา
ก็ลงบันไดเดินทอดน่องเคียงกันเลียบไปตามโถงทางเดินคดเคี้ยว
ดอกไม้สองข้างทางเดินส่งกลิน่ หอมอบอวล แสงจันทร์สาดส่องลอด
ชั้นเมฆลงอาบทุกหนทุกแห่งจนดูราวกับซี่กรงอันถักทอด้วยเส้นไหมเงิน
ทัง้ สองต่างมีเรือ่ งให้คดิ ในใจ เดินๆ ไปจึงไม่มใี ครคิดจะเอ่ยปากขึน้ มา
หลีโ่ หยวเจีย่ นคิดถึงสิง่ ทีไ่ ด้เห็นในตรอก หัวคิว้ ประเดีย๋ วก็ขมวดแน่น
ประเดี๋ยวก็คลายออก สุดท้ายอดไม่ได้จึงพูดขึ้น "เยี่ยนซู เจ้ารู้สึกหรือไม่
พี่หลิ่วเขา เอ่อ..."
เพิ่งพูดออกไปก็ชะงัก ส�ำหรับเขา นอกจากชื่นชมฉินหย่งแล้ว
ยังมีความเคารพต่อนางยิง่ กว่า ค�ำว่า 'สนใจในตัวใต้เท้าผิง' จะท�ำอย่างไร
ก็พูดไม่ออก
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"ช่วงนีเ้ จ้าเป็นอะไรไป" ฉินเยีย่ นซูไม่ได้เหม่อลอยอีก เพียงหันไปมอง
หลีโ่ หยวเจีย่ นอย่างกังขา "เหตุใดจึงชอบพูดครึง่ ๆ กลางๆ"
ยามที่อยู่กันตามล�ำพัง หลี่โหยวเจี่ยนมักพูดถึง 'พี่หลิ่ว' อยู่เสมอ
ไม่ขาดปาก แต่สองสามวันมานีเ้ มือ่ เอ่ยถึงพีห่ ลิว่ กลับท�ำเหมือนอยากพูด
แต่ยั้งปากไว้อยู่ตลอด
หลีโ่ หยวเจีย่ นหวนคิดถึงสีหน้าของฉินหย่ง ถึงแม้แสงจันทร์ในตรอก
จะค่อนข้างสลัวราง แต่เขาเห็นสีหน้านางแดงระเรือ่ ขึน้ แวบหนึง่ ไม่ผดิ แน่
อีกอย่างเหตุการณ์ท�ำนองนี้มิได้เกิดขึ้นครั้งแรก
แต่ทุกครั้งล้วนบังเอิญเกิดขึ้นเวลาอยู่กับใต้เท้าผิง
ทว่าอย่างไรเสียเรือ่ งนีย้ งั ไม่แน่วา่ จริง เขาไม่อยากจะคาดเดาเรือ่ ยเปือ่ ย
ตนเองก็ยงิ่ ไม่อยากยอมรับ
"ไม่มอี ะไร" เขาออกจะเสียใจทีพ่ ลัง้ ปากเมือ่ ครูน่ ี้ เกือบท�ำให้พหี่ ลิว่
ต้องล�ำบากใจแล้ว จึงเบือนหน้าไปเพื่อเลี่ยงไม่ให้ฉินเยี่ยนซูเห็นสีหน้า
ผิดหวังของตนเอง เพียงพูดเบาๆ ว่า "ข้ารูส้ กึ ว่าพีห่ ลิว่ ก็ยสี่ บิ เอ็ดแล้ว เรือ่ ง
แต่งงานไม่ควรล่าช้าออกไปอีก พอพวกเราคุม้ กันคุณหนูฟ่สู ง่ ถึงเมืองหลวง
แล้ว ข้าจะขอให้ทา่ นพ่อมาพูดเรือ่ งสูข่ อกับส�ำนักฉิน"
เขาเพิง่ พูดจบฉินเยีย่ นซูกส็ า่ ยหน้าพลางหัวเราะอย่างจนใจ "ค�ำพูดนี้
เจ้าพูดกับข้ามาแปดสิบรอบแล้ว ข้าย่อมไม่วา่ กระไร แต่ปญ
ั หาคือพีส่ าว
ของข้า นางตอบรับเจ้าแล้วหรือ"
หลี่โหยวเจี่ยนหวนนึกถึงท่าทีของฉินหย่งต่อเรื่องการแต่งงานของ
ทั้งสอง สีหน้าก็อดจะหมองลงไม่ได้ ผ่านไปครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นอย่างดื้อรั้น
"นางมีธรุ ะต้องสะสางยุง่ วุน่ วายทุกวัน ชัว่ คราวนีย้ งั ไม่มเี วลาจะคิดเรือ่ งนี้
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รอให้กลับถึงเมืองสูก่ อ่ น พวกเราส�ำนักสิงอีจ้ ะไปสูข่ อถึงที่ นางต้องตอบรับ
แน่"
ฉิ น เยี่ ย นซู เ ม้ ม ปาก เดิ ม คิ ด จะส่ า ยหน้ า แต่ หั น ไปเห็ น สี ห น้ า
หลีโ่ หยวเจีย่ นดูกงั วลอยูบ่ า้ งจึงเปลีย่ นไปพูดอีกอย่าง "นิสยั ของพีส่ าวข้า
เจ้ารูด้ กี ว่าผูใ้ ด แม้ดนู มุ่ นวลอ่อนโยนแต่แท้จริงมีความคิดเป็นของตนเอง
อย่างทีส่ ดุ เรือ่ งนีไ้ ม่จำ� เป็นว่านางจะยอมปล่อยตามน�ำ้ อีกอย่างเรือ่ งใหญ่
ชัว่ ชีวติ เช่นนีจ้ ะท�ำเหมือนเป็นเรือ่ งเล่นๆ ได้อย่างไร ถ้าเจ้ายังไม่รแู้ ม้แต่วา่
นางรูส้ กึ อย่างไร ดุม่ ๆ มาสูข่ อถึงที่ ไม่แน่วา่ พีส่ าวอาจรูส้ กึ ว่าเจ้าไม่เคารพ
นาง ถึงนางไม่ได้รงั เกียจเจ้า ก็ไม่ได้หมายความว่านางจะตอบตกลง"
หลีโ่ หยวเจีย่ นได้ยนิ ดังนัน้ หัวคิว้ ก็ขมวดมุน่ จนหว่างคิว้ ย่นเป็นสามขีด
หลายปีมานีเ้ ขาเฝ้าโหยหาแต่เพียงพีห่ ลิว่ เท่านัน้ ทุกครัง้ ทีเ่ กิดเรือ่ งขึน้
กับส�ำนักฉิน เขามักจะคอยยืนหยัดอยูเ่ คียงข้างพีห่ ลิว่ เป็นคนแรกเสมอ
ผู้คุมกฎซ้ายแห่งนิกายเจิ้นหมัวปรากฏตัวขึ้นในยุทธภพอีกครั้ง
นางต้องออกหน้าน�ำศิษย์ส�ำนักฉินมาต่อกรกับนิกายเจิ้นหมัว เขาเองก็
น�ำส�ำนักสิงอี้ตบเท้าเข้าร่วมก�ำจัดนิกายเจิ้นหมัวด้วยโดยไม่เกี่ยงงอน
คุณหนูฟ่ชู ว่ ยชีวติ ฉินเยีย่ นซูไว้ เพือ่ จะตอบแทนพระคุณใหญ่หลวง
ของนาง พีห่ ลิว่ จึงตัดสินใจคุม้ กันนางไปส่งถึงเมืองหลวง เขาจึงตัดสินใจ
แน่วแน่ว่าจะติดตามพี่หลิ่วขึ้นเหนือไปด้วย
สรุ ป แล้ ว พี่ ห ลิ่ ว อยู ่ ท่ี ใ ดเขาก็ จ ะอยู ่ ที่ นั่ น ไม่ว ่ า นางจะท� ำ อะไร
เขาก็ทุ่มเทสนับสนุนเรื่อยมา ไม่เคยแม้แต่จะขมวดคิ้ว
แต่เหตุใดพี่หลิ่วจึงไม่ยอมรับรู้ความในใจของเขาเสียที ทุกครั้งที่
เอ่ยเรือ่ งการแต่งงานขึน้ มาต่อหน้านาง หากไม่ผดั ผ่อนก็จงใจเลีย่ งไปพูด
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เรื่องอื่น เหตุใดไม่ตอบรับเขาแม้แต่น้อย
เขารูส้ กึ สับสนกระวนกระวาย หันกลับมามองตนเองอย่างว่างเปล่า
หรือว่าเขามีอะไรที่ขาดตกบกพร่อง
ไม่เลย หน้าตาท่าทางเขาก็ไม่ได้แย่ วรยุทธ์กไ็ ม่ได้ดอ้ ยกว่า จะว่าถึง
วงศ์ตระกูล ส�ำนักสิงอีก้ บั ส�ำนักฉินก็สมน�ำ้ สมเนือ้
อี ก อย่ า งสองครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส นิ ท ชิ ด เชื้ อ ตั้ ง แต่ เ ด็ ก
เขาก็ไปเที่ยวเล่นกับสองพี่น้องจนรู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดี
นอกจากเรือ่ งทีอ่ อ่ นวัยกว่านางสองปี เขาก็นกึ ไม่ออกแล้วจริงๆ ว่า
ตนเองมีอะไรที่ไม่คู่ควรกับนาง
พอมีเรื่องให้คิดหนักอยู่ในใจ เขาจึงครุ่นคิดเหม่อลอยจนกลับไป
นิ่งขรึมอีก
กระทัง่ เดินไปถึงสวนดอกไม้ดา้ นหน้า หูกแ็ ว่วเสียงฝีเท้าเร่งรีบเบาๆ
จึงค่อยรู้ตัวแล้วเงยหน้าขึ้น เห็นผิงอวี้รีบร้อนเดินมา สวมชุดผ้าไหม
ห้อยหยกประดับ แต่งกายรัดกุมเหมือนเตรียมตัวจะออกไปข้างนอก
มีหลี่หมินกับพวกเดินตามหลัง
ผิงอวี้เดินพลางสั่งการบางอย่างเบาๆ
พอหลีโ่ หยวเจีย่ นเห็นผิงอวี้ ความคิดทีย่ ากจะสะกดไว้กผ็ ดุ ขึน้ มาอีก
ไม่อาจทนได้จงึ เงยหน้าขึน้ กวาดตามองเขาขึน้ ๆ ลงๆ ครุน่ คิดว่าหรือพีห่ ลิว่
จะนึกชอบผิงอวีข้ นึ้ มาจริงๆ จึงได้ไม่ยอมรับรูค้ วามในใจของเขา
แต่ขณะทอดมองร่างสูงโปร่งของผิงอวีจ้ ากด้านหลัง เขาก็สงสัยว่า
ผิงอวี้มีอะไรที่คู่ควรให้พี่หลิ่วต้องใจ
ไม่ตอ้ งพูดถึงว่าชาวยุทธ์ไม่มที างเข้าหาชนชัน้ สูงเพือ่ ไต่เต้า แค่พดู ถึง
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เรื่องการเดินทางในครั้งนี้ แม้แต่เขาก็ยังมองออกว่าผิงอวี้มีความรู้สึก
ไม่ธรรมดากับคุณหนูฟ่ ู พี่หลิ่วละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเขาไม่รู้ตั้งเท่าใด
จะไม่รู้เรื่องนี้เชียวหรือ
หรือเขาจะเข้าใจผิดไปเอง
เขาได้แต่ครุน่ คิดไป เรือ่ งนีค้ อยก่อกวนปัน่ ป่วนใจจนไม่อาจอยูเ่ ฉย
เดินได้สองก้าวก็ตอ้ งหยุดเดิน ไม่ได้การ ข้าต้องไปถามให้รจู้ ากปากพีห่ ลิว่
จะดีกว่า
"ข้าจะไปหาพี่หลิ่ว" เขาโพล่งออกไปอย่างไม่ยั้งคิด หันไปมอง
ฉินเยี่ยนซูพลางนิ่วหน้า "เจ้าจะไปหรือไม่"
"พี่สาวยังตรวจศพหญิงสาวผู้นั้นอยู่ไม่ใช่หรือ" ฉินเยี่ยนซูแปลกใจ
ด้วยไม่รทู้ มี่ าทีไ่ ป "ต่อให้ไปหา พวกเราก็ไม่ได้พบ เจ้ามีเรือ่ งเร่งด่วนอันใด"
"เช่นนั้นข้าขอออกไปก่อน" หลี่โหยวเจี่ยนรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้าง
"อีกหนึ่งชั่วยามข้าจะกลับมา ไม่ต้องตามหา"
ว่าแล้วก็ผละจากฉินเยีย่ นซูทกี่ ำ� ลังยืนงงงันอยูท่ เี่ ดิมก้าวเท้าออกไป
เดินไปตามทางเดินออกจากคฤหาสน์ เงยหน้ามองหาผิงอวี้ไปรอบๆ
กว่าจะตามตัวพบไม่งา่ ยเลย ผิงอวีอ้ ยูท่ กี่ ำ� แพงบังตาแห่งหนึง่ เขา
ก�ำลังจะเดินเข้าไปสอบถามสักสองสามประโยค ใครเลยจะรู้ จูๆ่ ก็มคี นผูห้ นึง่
เดินอ้อมก�ำแพงบังตาออกมา
พอเห็นเขา อีกฝ่ายดูตกใจจนสะดุ้งโหยง
"เจ้าส�ำนักหลี่"
พอหลีโ่ หยวเจีย่ นเห็นว่าเป็นใครสีหน้าก็เย็นชา "รองผูบ้ ญ
ั ชาการหวัง?"
หวังซือ่ เจามองดูหลีโ่ หยวเจีย่ นด้วยความประหลาดใจ แล้วหันไปมอง
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ผิงอวีท้ เี่ ดินไปถึงประตูใหญ่ ทันใดนัน้ แววตาก็วบู ไหว แสร้งท�ำเป็นชะโงก
ไปดูดา้ นหลังหลีโ่ หยวเจีย่ น ยิม้ เอ่ยว่า "เหตุใดถึงไม่เห็นประมุขฉินหนอ"
หลี่โหยวเจี่ยนระแวงขึ้นมาทันที "ไม่รู้ว่านางอยู่ที่ใด ท�ำไมหรือ
รองผู้บัญชาการหวังมีธุระใดต้องตามหาประมุขฉินด้วย"
"ไม่มีอะไร" หวังซื่อเจาดูเหมือนจะอารมณ์ดีจึงไม่ถือสาที่อีกฝ่าย
เหมือนพูดจาแฝงนัยเสียดสี เพียงบอกว่า "เจ้าส�ำนักหลี่จะออกจาก
คฤหาสน์?"
"แค่ไปเดินเล่น"
"ดี เ หลื อ เกิ น " หวั ง ซื่ อ เจาพยั ก หน้ า อย่ า งมี ค วามนั ย แล้ ว พู ด ให้
สื่อความถึงบางอย่าง "ถ้าอยากจะเดินเล่นให้เพลิดเพลินก็อย่าพลาด
ตลาดจูซื่อ สาวงามที่นั่นเรียกได้ว่ายากจะได้พานพบ ในความเห็นข้า
ไม่ได้ด้อยไปกว่าสาวงามเมืองสู่เลย"
สีหน้าหลี่โหยวเจี่ยนแปรเปลี่ยนทันที สาวงามเมืองสู่? หวังซื่อเจา
พูดเช่นนีเ้ ห็นได้ชดั ว่ามีเจตนาจะล้อเลียนฉินหย่ง เขารูส้ กึ โกรธเกรีย้ วขึน้ มา
ทันที อดกลั้นอยู่นานจึงค่อยตอบกลับอย่างเย็นชา "ไม่ต้องหรอก ข้า
ไม่เหมือนท่านรองผูบ้ ญ
ั ชาการหวัง ไม่ได้สนใจจะอยูท่ า่ มกลางเสียงหัวร่อ
ต่อกระซิกของสาวงามเยีย่ งนัน้ "
ว่าแล้วก็ประสานมือค�ำนับลวกๆ เดินออกไป ไม่สนใจเขาอีก
หวังซื่อเจากลับยืนมองส่งเขาเดินจากไป สายตารื่นเริง รอจนเขา
เดินลับตาไปแล้วค่อยหันซ้ายมองขวา เห็นรอบข้างไม่มใี ครจูๆ่ ก็เผยสีหน้า
เหีย้ มเกรียม แล้วใช้วชิ าตัวเบาติดตามหลีโ่ หยวเจีย่ นไปอย่างว่องไว
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ไม่ง่ายเลยกว่าผิงอวี้จะจัดการธุระต่างๆ จนเสร็จสิ้น ขณะก�ำลัง
จะไปหาฟู่หลันหยา คนรับใช้กม็ ารายงานว่าคุณชายใหญ่กลับมาถึงจินหลิง
แล้ว ส่งคนให้มาเชิญคุณชายไปพูดคุยกันที่กองบัญชาการทัพเจียงหนิง
ผิงอวีไ้ ม่คาดคิดว่าพีใ่ หญ่จะกลับมาถึงจินหลิงเร็วเช่นนี้ เพิง่ กลับมาถึง
ก็รีบเชิญให้เขาไปหาอย่างร้อนใจ คิดว่าคงเกิดเรื่องด่วนบางอย่างขึ้นที่
เจียงหนาน จึงไม่กล้าชักช้า มอบหมายงานต่างๆ ในคฤหาสน์แก่หลีห่ มิน
เรียบร้อยแล้วจึงไปผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้าแล้วขีม่ า้ ออกจากคฤหาสน์ไป
ระหว่างขี่ม้าผ่านถนนสายใหญ่ก็มีขบวนรถม้าผ่านทางมาพอดี
มองปราดเดียวเขาก็จ�ำได้ว่าคนที่น�ำขบวนคือเติ้งอันอี๋ จึงผ่อน
ฝีเท้าม้าลงพลางหัวเราะหยันในใจ มาเร็วจริงนะ พวกข้าเพิ่งหาที่พัก
ในจินหลิงได้ไม่นาน เติ้งอันอี๋ก็ตามมาแล้ว
เขาก�ำลังยุง่ จนไม่อาจแวะทักทายคนผูน้ จี้ งึ หวดม้าแล้วห้อตะบึงไป
ไม่แม้แต่จะหันมอง
ร่างของเขาเพิ่งลับตาไปตรงสุดปลายถนน รอยแหวกที่ม่านของ
รถม้าคันงามก็ปิดลง มีเสียงคนก�ำลังเคาะผนังรถม้าอยู่ด้านใน
เติ้งอันอี๋มองเห็นผิงอวี้แต่แรกแล้ว ได้ยินเสียงเคาะรถย่อมรู้ว่า
น้องสาวก�ำลังเรียก สีหน้าจึงเผยว่ารูส้ กึ เอือมระอา เงียบไปครูห่ นึง่ จึงค่อย
ลงจากหลังม้าเดินขึ้นไปบนรถ
"มีอะไร" เขาเลิกคิ้วถามทั้งๆ ที่รู้แก่ใจ สีหน้าเย็นชาเรียบเฉย
เมื่อครู่นี้เติ้งเหวินอิ๋งเห็นผิงอวี้ เดิมทีว่าจะสอบถามอะไรจากพี่รอง
เสียหน่อย ไม่คาดคิดว่าเขาจะท�ำสีหน้าท่าทางเย็นชาเยี่ยงนี้ เรื่องที่ว่า
จะถามจึงกลืนกลับไปด้วยความตกใจ
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"ไม่มอี ะไร" นางยิม้ แห้งๆ โยนส้มจีด๊ ผลเล็กในมือกลับไปบนโต๊ะแล้ว
ล้มตัวลงนอนอย่างเบื่อหน่าย เศร้าหมองอยู่ในใจลึกๆ
เติ้งอันอี๋มีหรือจะไม่รู้ว่านางท�ำทีตะบึงตะบอนเพราะผิงอวี้ แต่
พอเห็นสีหน้าทุกข์ร้อนก็จ�ำต้องเก็บค�ำที่อยากพูดไว้
"มีเรือ่ งใดก็วา่ มาสิ" เขาทอดถอนใจแผ่วเบาพลางยกมือขึน้ ลูบผมนาง
รูส้ กึ ว่าตนเองออกจะตามใจนางมากเกินไปแล้ว
แววตาเติ้งเหวินอิ๋งเป็นประกายเล็กน้อย แต่เพราะเคยถูกต�ำหนิ
มาหลายหนแล้วจึงแอบหรีต่ าสังเกตสีหน้าของเขา ไม่กล้าพูดโพล่งออกไป
เพียงบอกอย่างอ้อมค้อมว่า "พีร่ อง จ�ำได้ว่าคราวที่แล้วพีบ่ อกว่าก่อนจะ
ออกจากหูหนานจะต้องชิงตัวฟู่หลันหยาไปให้ได้ แต่พวกเราตามมาถึง
จินหลิงแล้ว ไม่เพียงไม่อาจแตะต้องเส้นผมของฟูห่ ลันหยา ตอนนีย้ งั เสีย
หลินจือเฉิงไปอีก หากเป็นเช่นนีต้ อ่ ไปเมือ่ ใดพวกเราจึงจะท�ำการส�ำเร็จเล่า"
เดิมทีเรื่องที่ผิงอวี้ขัดขวางจนเติ้งอันอี๋ลงมือไม่ส�ำเร็จก็ท�ำให้เขา
รูส้ กึ กังวลมากอยูแ่ ล้ว พอได้ยนิ ค�ำพูดของนางก็ยงิ่ หงุดหงิดจึงมองตาขวาง
รูว้ า่ ทีน่ างพูดมามีจดุ ประสงค์ซอ่ นเร้นก็ได้แต่สะกดอารมณ์ไว้แล้วตอบว่า
"พี่รองย่อมมีแผนการในใจแล้ว"
เติง้ เหวินอิง๋ รูว้ า่ พีร่ องเป็นคนเก่ง พอได้ยนิ น�ำ้ เสียงเขาเหมือนมัน่ ใจ
อย่ า งมากจึ ง ค่ อ ยสบายใจ หั น กลั บ ไปแล้ ว มองไปข้ า งนอก แววตา
เป็นประกาย
"เจ้าคิดอะไรอยู"่ เติง้ อันอีค๋ อยจ้องมองน้องสาวแต่ในนามผูน้ ี้ ในใจ
พลันรู้สึกอ่อนโยน ตั้งแต่เขามาสวมฐานะเป็นเติ้งอันอี๋เมื่อห้าปีที่แล้ว
น้องสาวผู้นี้ก็ตามติดเขาแจ คอยเรียก 'พี่รอง' อย่างนั้น 'พี่รอง' อย่างนี้
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มิได้ขาดปาก
ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าสิ่งที่ซ่อนไว้ในอกตนเองมิใช่หัวใจ หาก
แต่เป็นก้อนหินแข็งๆ ก้อนหนึง่ ไม่คาดคิดเลย พอถูกนางเรียกว่า 'พีร่ อง'
ด้วยความรักบ่อยๆ เข้า หัวใจที่เย็นชาประหนึ่งน�้ำแข็งก็ค่อยๆ อุ่นขึ้น
เขาเริม่ จะติดใจความรูส้ กึ เช่นนี้ เกรงว่าถ้าอีกห้าปีให้หลังยังคลุกคลี
กับนางอยูอ่ กี คงไม่อาจตัดใจจากไปได้
เติง้ เหวินอิง๋ ไม่กล้าให้พรี่ องล่วงรูส้ งิ่ ทีต่ นเองคิดอยู่ จึงกัดริมฝีปากแล้ว
พูดอย่างคลุมเครือว่า "ข้าก�ำลังคิดว่า...ถ้าใช้ตัวฟูห่ ลันหยาจนงานใหญ่
ส�ำเร็จลุล่วงได้ ฐานะของพี่ใหญ่ในวังหลวงก็จะไม่มีใครสั่นคลอนได้อีก
จวนหย่งอันโหวของพวกเราก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ช่างโชคดีที่พี่รอง
รูจ้ กั วางแผนอยูเ่ บือ้ งหลัง"
เด็กโง่เอ๋ย มุมปากเติ้งอันอี๋หยักขึ้นอย่างแทบสังเกตไม่เห็น เขา
พูดอะไรนางก็เชื่อไปเสียหมด
หากว่านอกจากความเชื่อใจนี้แล้ว นางสามารถเปลี่ยนความคิด
ที่เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับผิงอวี้มาที่ตัวเขาได้ก็คงจะดี
พอนึกถึงผิงอวีส้ หี น้าของเขาพลันแปรเปลีย่ นเป็นบูดบึง้ เหลือบมองไป
เห็นท่าทางของนางเหมือนยังมีความหวังอยูบ่ า้ งก็ฉนุ โกรธ อดไม่ไหวจนต้อง
พูดเสียดสีเย้ยหยันเรือ่ งทีน่ างคิดอยูใ่ นใจ "เจ้าอย่าคิดว่าพีร่ องไม่รเู้ รือ่ งทีเ่ จ้า
คิด ขอบอกตามจริง ต่อให้ได้ตวั ฟูห่ ลันหยามาท�ำตัวเร่งยา อย่างมากผิงอวี้
ก็คงเสียใจอย่างหนักอยูส่ กั สองปีแล้วคงแต่งงานไปกับหญิงอืน่ จะอย่างไร
ก็ไม่เวียนกลับมาหาเจ้าหรอก"
ทัง้ ทีเ่ ติง้ เหวินอิง๋ โกรธจัดจนแน่นหน้าอก แต่เบือ้ งหน้ากลับยิม้ หยัน
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เอ่ยว่า "ผิงอวี้เป็นใครกัน ข้าลืมเลือนไปหมดสิ้นแล้ว! ถ้าพี่รองยังพูดจา
คาดเดาจิตใจข้าส่งเดชเช่นนี้อีก ข้าจะไม่สนใจพี่อีกต่อไปแล้ว!"
นางหันหน้ากลับไปอย่างฉุนเฉียว ผินหลังให้เติ้งอันอี๋เสียเลย
ผ่านไปครู่หนึ่งเห็นเติ้งอันอี๋เงียบไปอย่างผิดสังเกตก็หน้าแดง แล้ว
พูดอย่างหงุดหงิดว่า "วันนัน้ ทีจ่ งิ โจว พีร่ องน่าจะได้ยนิ ทีท่ า่ นยายบอกแล้ว
ท่านแม่ส่งจดหมายมา บอกว่าชะตาอาภัพเรื่องคู่ครองช่วงสามปีของข้า
ผ่านพ้นไปแล้ว นางจะรวบรัดเรือ่ งการแต่งงานให้ขา้ ทีเ่ มืองหลวง ตอนที่
พวกเราไม่ได้อยูท่ เี่ มืองหลวงนานสองเดือนท่านแม่เลือกไว้ให้แล้วสามตระกูล
ไม่เกินปีนี้จะให้ข้าแต่งออกไป ข้ารู้ดี คราวนี้จะท�ำอย่างไรก็เลี่ยงไม่พ้น
หากพีร่ องสงสารข้าจริง ก็สไู้ ปสืบดูคณ
ุ สมบัตขิ องคนพวกนัน้ มาให้ละเอียด
จะดีกว่า วันข้างหน้าน้องสาวของพีอ่ อกเรือนไปจะได้ไม่ตอ้ งใช้ชวี ติ อย่าง
ยากล�ำบากนัก"
เติ้งอันอี๋เผยแววตาดุดันเหี้ยมเกรียมขึ้นมาอย่างฉับพลัน เงียบไป
อึดใจหนึ่งก่อนหัวเราะขึ้นมาอีกครั้ง "รู้แล้ว พี่รองจะจดจ�ำไว้ไม่ลืมแน่"
พูดแล้วก็หยักยิม้ พลางห่มผ้าให้นาง จากนัน้ ลุกขึน้ เดินลงจากรถไป
เขาเติบใหญ่ขึ้นมาท่ามกลางความแร้นแค้น จับพลัดจับผลูเข้ามาอยู่ใน
พรรคฝ่ายมาร ฝึกฝนตนเองอย่างยากล�ำบากหลายสิบปี บ่มเพาะสั่งสม
ความคิดอันชั่วร้ายจนผู้ใดก็ไม่อาจเทียบ
ตลอดชีวติ ทีผ่ า่ นมาเขามีแต่การแก่งแย่งแข่งขัน มิจำ� เป็นต้องเอ่ยถึง
เรือ่ งคุณธรรม ไม่วา่ สิง่ ใดทีเ่ ขาหมายตาไว้ ไม่เคยยอมปล่อยให้ผอู้ นื่ ได้ไป
เชยชม ในบรรดาสิง่ ทีเ่ ขารักย่อมรวมนางเอาไว้ดว้ ย
ไม่วา่ ความรักนีจ้ ะเป็นความรักและชืน่ ชมอย่างแท้จริง หรือเป็นเพียง
16
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ความดึงดันทีจ่ ะท�ำเรือ่ งชัว่ ร้าย สรุปแล้วไม่วา่ อย่างไรเขาก็จะไม่ปล่อยให้นาง
ห่ า งกาย เรื่ อ งการแต่ ง งานของนางมี เ พี ย งเขาเท่ า นั้ น ที่ ตั ด สิ น ใจได้
ก็เหมือนกับ...เมื่อห้าปีก่อนอย่างไรเล่า
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80
ผิงอวี้ห้อม้าตลอดทางจนถึงจวนผู้บัญชาการทัพ จากนั้นลงจาก
หลังม้าไปที่หน้าประตู
ตรงหน้าประตู คนรับใช้เก่าแก่หลายคนของพีช่ ายทราบข่าวนานแล้ว
พอเห็นเขามาก็พากันเข้ามาห้อมล้อม ยิ้มแย้มทักทายอย่างสนิทชิดเชื้อ
"คุณชายสาม"
ผิงอวี้ร้องทักคนรับใช้ชราผู้หนึ่ง "ลุงจ้าว"
เขายิม้ พลางส่งสายบังเหียนให้ลงุ จ้าว ก้าวอาดๆ เข้าไปพลางถามว่า
"พีใ่ หญ่กลับมาถึงจินหลิงตัง้ แต่เมือ่ ใด"
ลุงจ้าวเดินตามมาติดๆ ตอบว่า "เพิ่งกลับมาถึงเมื่อเย็นขอรับ พอ
ได้ขา่ วว่าคุณชายสามมา ถึงจวนแล้วก็เร่งให้คนส่งจดหมายถึงคุณชายสาม
ทันทีเลย"
ผิงอวี้พยักหน้า ดูแล้วพี่ใหญ่คงจะมีเรื่องเร่งด่วนจริงๆ
18
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เขาเดินไปยังห้องหนังสือ พอเข้าไปในนั้นผิงเฮ่อที่นั่งอยู่หลังโต๊ะ
เมื่อเห็นผิงอวี้มาแล้วก็ลุกขึ้นยืน ก่อนเดินมาที่ประตู
"มาแล้วรึ" ผิงเฮ่อมองประเมินน้องชายขึ้นๆ ลงๆ เห็นเขาผิวคล�้ำ
และผอมลงบ้างแต่ก็ดูร่าเริงดี จึงค่อยวางใจ สีหน้าเผยรอยยิ้มน้อยๆ
"นั่งลงดื่มชาก่อนแล้วค่อยว่ากัน"
ผิงอวี้ห้อม้ามาตลอดทาง ตอนนี้คอแห้งมากจึงไม่เกรงอกเกรงใจ
เมื่ออยู่ต่อหน้าพี่ชายของตนเอง ครั้นค�ำนับแล้วก็เดินไปนั่งลงด้านข้าง
ยกจอกน�ำ้ ชาขึน้ ดืม่ จึงค่อยหันมาเพ่งมองพีช่ าย ยิม้ แล้วถาม "พีส่ ะใภ้กบั
อาหนิงสบายดีหรือ"
ผิงเฮ่อนั่งลงอีกด้าน พูดอย่างอ่อนโยน "สบายดี แต่ตอนนี้ดึกมาก
อาหนิงหลับไปแล้ว เขาไม่ได้พบเจ้ามาสามเดือน ทุกวันพร�ำ่ พูดถึงอาสาม
ไม่ขาดปาก ถ้ารู้ว่าเจ้ามาจะต้องร้องงอแงขอมาเล่นกับอาสามแน่"
แววตาผิงอวีด้ รู นื่ เริงขึน้ ทันที คิดแล้วก็หยิบของออกมาจากอกเสือ้
เขาเปิดออกดู ในห่อของนัน้ มีหนุ่ ท�ำจากส�ำริดพันด้วยเส้นทองชุดหนึง่
หุ่นทุกตัวถืออาวุธแตกต่างกันไป ทั้งยังแกะอาวุธออกจากมือหุ่นได้ด้วย
เด็กน้อยน่าจะชอบ
ผิงอวีส้ ง่ หุน่ ทัง้ ชุดให้ลงุ จ้าว ยกชาขึน้ ดืม่ ด้วยสีหน้ายิม้ แย้มพลางว่า
"ให้อาหนิงเอาไว้เล่น"
ลุงจ้าวก็ส่งให้ผิงเฮ่อดู
ผิงเฮ่อขมวดคิว้ เล็กน้อย เอ่ยว่า "ทีบ่ า้ นมีของเล่นทีเ่ จ้าให้เต็มไปหมด
เขาสนใจอะไรได้ไม่นาน เล่นได้แค่วนั สองวันก็วางทิง้ เสียแล้ว คราวหน้า
ไม่ตอ้ งพะเน้าพะนอเอาใจเขาอีก อีกไม่ชา้ เขาจะต้องเริม่ เรียน ยังจะเอาแต่
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เล่นสนุกไปวันๆ ได้หรือ"
ถึงจะพูดเช่นนี้แต่เขาก็ยังเก็บของไว้ในอกเสื้ออย่างระมัดระวัง
ผิงอวี้เลิกคิ้ว ท่าทีไม่เห็นด้วย "ไม่ได้พบหน้าอาหนิงนานแล้ว
ข้าคิดถึงแทบแย่ ของเล่นพวกนี้ไม่ได้แพงอะไร ปกติเขาก็ชอบของเล่น
พวกกระบี่และดาบอยู่แล้ว เห็นแล้วน่าจะชอบใจ เอาไว้เล่นยามว่าง
ไม่นับว่าเสียเวลาเท่าใดหรอก"
แล้วจึงถามขึน้ อีก "พีใ่ หญ่เรียกข้าให้มาหาเร่งด่วนเช่นนีม้ ธี รุ ะส�ำคัญ
อะไรหรือ"
รอยยิม้ ของผิงเฮ่อค้างไปทันที เขาโบกมือให้ลงุ จ้าวออกไปก่อนแล้ว
จึงพูดด้วยน�้ำเสียงเคร่งเครียด "เจ้าคงรู้ข่าวนานแล้ว ช่วงหลายวันมานี้
ถ่านปู้ข่านบุกรุกเข้ามาที่ชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนืออยู่เนืองๆ
ป้อมปราการส�ำคัญเช่นเมืองต้าถงพากันส่งรายงานด่วนด้านการทหารมา
เหลียงเซวียนและคนอืน่ ๆ ในกรมทหารพากันทยอยถวายฎีกาหลายฉบับ
ขอร้องให้ฮอ่ งเต้รบี จัดทัพให้พร้อมเพือ่ จะได้รบั ศึกทันกาล แต่ฮอ่ งเต้เอาแต่
หมกมุน่ กับการหลอมยาเซียน ไม่ได้อา่ นฎีกาทีถ่ วายขึน้ ไปด้วยซ�ำ้ สุดท้าย
ฎีกาหลายฉบับทีส่ ง่ ไปจึงล้วนถูกกักอยูใ่ นมือหวังหลิง"
ขณะพูดสีหน้าผิงเฮ่อก็เผยให้เห็นความกังวลอย่างมาก "ทีแ่ ย่กว่านัน้
คือหลายวันมานีห้ ลีซ่ อื่ เม่ากับบรรดาพรรคพวกฝ่ายหวังหลิงพากันกราบทูล
ในท้องพระโรงว่าเผ่าหว่าล่าเหิมเกริมนัก ฝ่าบาทจึงควรออกหน้ากรีธาทัพ
ด้วยพระองค์เองเฉกเช่นอดีตฮ่องเต้ ท�ำให้เหล่าศัตรูครั่นคร้ามพระบารมี
ลองฟังดูสิ ค�ำพูดเช่นนีเ้ หลวไหลเพียงใด ทีน่ า่ แปลกก็คอื ขุนนางใหญ่กว่าครึง่
ของราชส�ำนักต่างพากันเห็นพ้อง"
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หัวคิ้วผิงเฮ่อขมวดมุ่น "ตอนนี้ถึงแม้ฝา่ บาทยังไม่ทรงรับปาก แต่
หวังหลิงได้ลอบตระเตรียมเคลือ่ นย้ายก�ำลังพลทีอ่ ยูใ่ กล้เมืองหลวงไว้แล้ว
รวมกับก�ำลังพลนับแสนนายของสามกองบัญชาการใหญ่ที่ประจ�ำการ
ที่เมืองหลวง เพียงไม่กี่วันหวังหลิงก็ระดมพลได้สองแสนนายพร้อมทั้ง
เสบียงอาหาร ถึงตอนนัน้ จะต้องทูลเสนอเรือ่ งการกรีธาทัพด้วยพระองค์เอง
ขึน้ มาอีก ถ้าฝ่าบาททรงออกรบเองตามค�ำยุยงของหวังหลิง กฎเกณฑ์ของ
ราชส�ำนักจะต้องสั่นคลอนแน่"
ยิ่งพูดผิงเฮ่อก็ยิ่งดูกังวลจนนั่งไม่ติดอีกต่อไป ต้องผุดลุกขึ้นมา
เดินสาวเท้าเร็วๆ อยูก่ ลางห้องสองก้าวแล้วพูดขึน้ ว่า "ข้ารูส้ กึ ได้นานแล้วว่า
หวังหลิงผู้นี้มีอะไรไม่ชอบมาพากล ต้องรู้ก่อนว่าอดีตฮ่องเต้เคยน�ำทัพ
ด้วยพระองค์เองในฐานะโอรสสวรรค์ถงึ สามครัง้ ล้วนแต่ไร้พา่ ย เพียงเวลา
ไม่กปี่ กี ส็ ามารถบุกโจมตีกองก�ำลังทีเ่ หลือของราชวงศ์หยวนเหนือจนย่อยยับ
ต่อมาอีกสิบกว่าปี พวกหยวนเหนือแต่ละเผ่าจึงไม่อาจมีก�ำลังมากพอ
จะก่อเรือ่ งได้อกี
หลังจากนัน้ แม้ถา่ นปูข้ า่ นแห่งเผ่าหว่าล่าจะรวบรวมเผ่าอูเ้ หลียงฮา
และต๋าต๋าเข้ามาได้จนเผ่าหว่าล่าสามารถรวมเหมิงกู่เป็นหนึ่ง แต่เพราะ
ก�ำลังทหารไม่มากพอจะต่อกรกับแคว้นเรา แม้จะก่อกวนทีช่ ายแดนหลายครัง้
แต่กย็ งั ไม่อาจรุกคืบเข้ามา"
ผิงเฮ่อถอนหายใจก่อนพูดขึ้นมาว่า
"จวบจนเมือ่ สองปีกอ่ น หลังจากหวังหลิงได้ขนึ้ มามีอำ� นาจก็อาศัย
ต�ำแหน่งขันทีใหญ่ผรู้ กั ษาพระราชลัญจกร ซึง่ มีอำ� นาจประทับตราแทนพระองค์
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ถา่ นปูข้ า่ นทัง้ ในทางลับและทางแจ้ง ในเวลาเพียง
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สองปีเผ่าหว่าล่าก็ฟื้นฟูก�ำลังพลขึ้นมาได้ ราวหนึ่งปีกลายเป็นกองก�ำลัง
ทีม่ นั่ คงแข็งแกร่งจนสามารถสร้างอ�ำนาจกดดันแถบชายแดน
ทีไ่ ม่ชอบมาพากลเอาเสียเลยก็คอื ตัง้ แต่ฮอ่ งเต้องค์ใหม่ขนึ้ ครองราชย์
ขุนนางทีป่ รึกษาราชการแผ่นดินทัง้ ห้าท่านตัง้ แต่สมัยอดีตฮ่องเต้บา้ งก็ตาย
บ้างก็ตอ้ งถูกขับออกจากต�ำแหน่ง แม้แต่ฟ่ปู งิ ทีเ่ คยรุง่ โรจน์ดจุ ตะวันกลางหาว
ก็ยังตกต�่ำลงจนกลายเป็นนักโทษที่ถูกคุมขัง ขุนนางใหญ่ในสภาขุนนาง
ทีเ่ ข้ามารับหน้าทีแ่ ทนอย่างหลีซ่ อื่ เม่าก็ลว้ นได้รบั การสนับสนุนจากหวังหลิง
กวาดตามองไปในราชส�ำนักล้วนถูกหวังหลิงกวาดล้างจนเป็นเหมือน
เม็ดทรายทีก่ ระจัดกระจายอยูใ่ นถาด ไม่อาจรวมตัวกันได้ ในความเห็นข้า
ทีบ่ ดั นีเ้ ผ่าหว่าล่าน�ำก�ำลังทหารมากดดันชายแดนและราชส�ำนักปัน่ ป่วน
ไร้หลักเกณฑ์ถงึ ขัน้ นีไ้ ด้ หวังหลิงนีก่ ระมังทีเ่ ป็นตัวการใหญ่!"
ผิงอวีเ้ ห็นพีช่ ายสามารถวิเคราะห์จดุ ส�ำคัญทีละประเด็นจนเข้าใจได้
โดยพูดอธิบายเพียงไม่กี่ค�ำก็รีบเงยหน้าขึ้นมอง "พี่ใหญ่ ข้ามีหลายเรื่อง
อยากหารือกับพีอ่ ย่างเร่งด่วน เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่มาก ไม่อาจเขียนเล่า
อย่างละเอียดผ่านจดหมาย ต้องมาบอกให้พร่ี ตู้ อ่ หน้าเท่านัน้ "
แล้วเขาก็เล่าจุดส�ำคัญในแต่ละเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ตลอดการเดินทางครัง้ นี้
ให้พใี่ หญ่ฟงั เขารูด้ วี า่ อีกฝ่ายเป็นคนทีเ่ ข้าใจสถานการณ์โดยรวม บางค�ำพูด
เพียงเล่าไม่กคี่ ำ� ก็เข้าใจได้ ไม่จำ� เป็นต้องอธิบายรายละเอียดแต่อย่างใด
ตอนแรกสีหน้าผิงเฮ่อดูตื่นตกใจ แต่พอฟังจนจบกลับเปลี่ยนเป็น
เคร่งเครียด
รอจนผิงอวีเ้ ล่าจบ ผิงเฮ่อก็นงิ่ เงียบอยูน่ านไม่ได้พดู อะไร ก่อนพูดขึน้
อย่างเหลือเชือ่ "มินา่ เล่า หวังหลิงจึงท�ำเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างแปลกประหลาด
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พิสดารนัก ทีแ่ ท้เขาก็เป็นชาวเหมิงกู.่ .."
เขาร�ำพึงกับตนเองอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นนิ่วหน้าบอกว่า "เจ้าคิดว่า
ควรจะท�ำเช่นไรดี อย่าลืมว่าหวังหลิงรับใช้ฝา่ บาทมาสิบกว่าปีแล้ว แม้แต่
ช่วงที่ฝา่ บาททรงตกต�่ำในช่วงที่ยังเป็นรัชทายาทเขาก็ไม่ทอดทิ้งไปที่ใด
นับว่าเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในใจฝ่าบาท ไม่มีผู้ใดเทียบได้ ต่อให้พวกข้า
มีหลักฐานแน่นหนายืนยันได้วา่ เขาเป็นชาวเหมิงกู่ ประการแรก หลักฐานนัน้
ยากทีจ่ ะส่งให้ถงึ พระหัตถ์ฝา่ บาท ประการต่อมา ต่อให้ฝา่ บาททอดพระเนตร
หลักฐานจริง แต่เนือ่ งจากฝ่าบาททรงไว้วางพระทัยในตัวหวังหลิง เกินครึง่
ก็คงจะคิดว่าพวกเรามีเจตนาใส่รา้ ย เจ้าคงจ�ำได้ อวีจ๋ งิ ขุนนางกรมทหาร
ที่ยอมตายเพื่อจะทูลรายงานความจริงเมื่อปีกลาย อุตส่าห์หาหลักฐาน
การติดสินบนใส่รา้ ยบิดเบือนกฎหมายและการให้รา้ ยขุนนางดีของหวังหลิง
มาได้อย่างยากล�ำบาก ยังไม่ทนั ได้เข้าไปถึงท้องพระโรงด้านหน้าก็ถกู หวังหลิง
ใส่ความว่าเขาวางแผนจะลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้ ถูกสั่งให้โบยจนตาย
อยูน่ อกท้องพระโรงนัน้ เอง"
ผิงอวี้จึงว่า "พี่ใหญ่ หวังหลิงไม่เพียงกุมอ�ำนาจในราชส�ำนักไว้
หลายปีท่ีผ่านมายังฝึกฝนศาสตร์ลึกลับ ถ้าจะเล่นงานเขาย่อมไม่อาจใช้
วิธกี ารปกติได้ นอกจากนีข้ า้ ยังรูส้ กึ ว่าถึงบัดนีเ้ ขาจะมีอำ� นาจมาก แต่กลับ
ดูหมกมุ่นอยากจะครอบครองไข่มุกถ่านเอ๋อร์ถึงเพียงนี้ เกรงว่าไข่มุกนั่น
ไม่นา่ จะท�ำได้เพียงปลุกชีพคนตายให้ฟน้ื คืนเสียแล้ว มิเช่นนัน้ ไยเขาต้อง
สิน้ เปลืองทัง้ ทรัพย์สนิ เงินทองและก�ำลังคนเพือ่ มันด้วย ถ้าพวกเราไขปริศนา
เกีย่ วกับไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ได้ในเร็ววัน ไม่แน่อาจพบจุดอ่อนของหวังหลิงก็เป็นได้"
"เจ้าจะบอกว่า..." ผิงเฮ่อครุ่นคิดพลางหันไปมองน้องชาย
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ผิงอวี้ลุกขึ้นยืนแล้วพูดด้วยน�้ำเสียงเคร่งเครียดว่า "ตอนนี้พวกเรา
ต้องท�ำสองเรือ่ ง หนึง่ คือต้องคิดหาทางยับยัง้ การออกกรีธาทัพด้วยพระองค์เอง
ออกไปให้ได้ก่อน สองคือต้องรีบรวบรวมไข่มุกถ่านเอ๋อร์ที่เหลือให้ครบ
มีเพียงต้องท�ำทัง้ สองเรือ่ งคูข่ นานกันไปจึงจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้"
สองพี่น้องหารือกันอยู่ครึ่งคืน ผิงอวี้เห็นว่าดึกมากแล้ว ก�ำลัง
เป็นห่วงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับทางฟู่หลันหยา จึงบอกลาเพื่อขอตัวกลับ
ผิงเฮ่อกลับนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ เขาหันไปมองน้องชายด้วย
แววตาสับสนแล้วรัง้ ตัวอีกฝ่ายไว้ "เจ้าอย่าเพิง่ รีบกลับเลย เมือ่ ตอนย�ำ่ ค�ำ่
บุตรชายของมหาบัณฑิตลู่มาพบข้า"
เดิมทีผิงอวี้จะลุกขึ้นแล้ว ได้ยินเช่นนี้ก็นิ่งอึ้ง พอได้สติแววตา
ก็เย็นชาลง รู้ว่าเกินครึ่งลู่จื่อเชียนต้องมาเพราะเรื่องฟู่หลันหยาแน่ แม้
สีหน้าจะกระอักกระอ่วนอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้พูดขึ้นก่อน เพียงรอเงียบๆ
ให้ผิงเฮ่อพูดต่อ
ผิงเฮ่อเห็นน้องสามสะกดอารมณ์ไว้ได้ดเี ยีย่ มก็นงิ่ เงียบไปอึดใจหนึง่
มองดูเขาด้วยสายตาเรียบเฉย แล้วเปลีย่ นไปพูดว่า "ได้ยนิ ว่าบุตรีของฟู่ปงิ
ไม่เพียงเล่าเรียนหนังสือจนรอบรู้ ยังมีรปู โฉมโนมพรรณงดงาม เจ้าคุม้ กันนาง
มาจนถึงจินหลิงคงได้อยู่ร่วมกันไม่น้อย เจ้าว่าที่ข้าพูดมาเป็นเช่นนี้จริง
หรือไม่"
ผิงอวี้จิบชาเงียบๆ ผ่านไปพักหนึ่งก็หลุบตาลง ท�ำเสียงอืมเป็นเชิง
ยอมรับ
ผิงเฮ่อเห็นน้องชายไม่ได้ปฏิเสธก็รู้สึกตกใจอยู่บ้าง จ้องมองเขา
อยู่พักใหญ่แล้วหรี่ตาลง จากนั้นพูดต่อด้วยน�้ำเสียงหยั่งเชิง "ได้ยิน
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ลู่จื่อเชียนเล่าว่าเขาเดินทางดั้นด้นมาถึงอวิ๋นหนานไกลนับพันหลี่ เดิมที
คิดไว้วา่ อยากจะช่วยเหลือคุณหนูฟู่ให้รอดปลอดภัย กลับถูกเจ้าขัดขวาง
ต่างๆ นานาจนแทบไม่ได้พดู กับคุณหนูฟเ่ ู ลย เขาหมดหนทางแล้วจึงมาพูด
กับข้า แน่ละ่ ค�ำพูดของผูอ้ นื่ ข้าก็เพียงฟังหูไว้หเู ท่านัน้ ตอนนีข้ า้ ขอถามเจ้าว่า
ทีเ่ ขาพูดมานัน้ จริงหรือไม่"
ผิงอวีร้ ดู้ วี า่ ต่อให้ลจู่ อื่ เชียนไม่ได้วงิ่ มาพูดจาใส่ไฟ จะช้าหรือเร็วเขาก็ตอ้ ง
อธิบายกับคนในครอบครัวอยูด่ ี ยามได้ยนิ ค�ำพูดซ�ำ้ ซากแค่ไม่กปี่ ระโยคนี้
ของลู่จื่อเชียน ความกระวนกระวายใจกลายเป็นหายไปไม่น้อย เขาจึง
ทัง้ ไม่ปฏิเสธและไม่ชแี้ จง เพียงนิง่ เงียบเป็นเชิงยอมรับ
ผิงเฮ่อเห็นดังนั้นก็ข่มกลั้นโทสะแล้วมองดูน้องชายอยู่พักหนึ่ง
ชั่วคราวนี้ข่มกลั้นไว้ไม่เทศนาอบรมครั้งใหญ่ เพียงเอาของสิ่งหนึ่งยื่นให้
ตรงหน้าผิงอวี้ "นี่เป็นของที่ลู่จื่อเชียนวานข้าส่งต่อให้เจ้า เขาบอกว่า
เจ้าอาจเข้าใจผิดเรือ่ งระหว่างเขากับคุณหนูฟ่ ู พอเห็นสิง่ นีแ้ ล้วเขาก็ไม่ตอ้ งพูด
อะไรมาก เจ้าย่อมเข้าใจได้วา่ เหตุใดเขาจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะช่วยคุณหนูฟใู่ ห้ได้"
ผิงอวีเ้ ห็นของสิง่ นัน้ ดูเหมือนเป็นจดหมายบางอย่าง ก็รวู้ า่ ลูจ่ อื่ เชียน
ต้องไม่มีเจตนาดีแน่ ตอนแรกว่าจะไม่แยแส แต่พอรับมาแล้วยังไม่ทัน
จะโยนทิ้งไว้ข้างๆ จู่ๆ ก็ได้กลิ่นหอมที่จางมากจนแทบไม่ได้กลิ่น เป็น
กลิ่นหอมหวานสะอาดอันอบอุ่น เหมือนกับกลิ่นที่ติดกายฟู่หลันหยา
อยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน
รูด้ วี า่ ด้วยการคุม้ กันทีแ่ น่นหนาของเขา หลายวันมานีล้ จู่ อื่ เชียนจึง
แทบไม่มโี อกาสได้เข้าใกล้ฟห่ ู ลันหยาเลย ดังนัน้ ของสิง่ นีจ้ ะต้องเป็นของที่
ลู่จื่อเชียนได้รับมาจากฟูห่ ลันหยาก่อนหน้านี้
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เขารูส้ กึ เหมือนมีอะไรมาติดขัดอยูใ่ นล�ำคอ สายตาจ้องมองจดหมาย
รู้สึกเพียงว่าในนั้นราวกับงอกเถาแห่งความกระหายใคร่รู้ออกมาดึงดูด
สายตาเขาไว้ อยากจะเบือนหน้าไปไม่มองก็ชา่ งยากเย็น เนิน่ นานสุดท้าย
ถึงกับอดรนทนไม่ไหว รับมาเปิดออกดู ในนัน้ กลับเป็นผ้าเช็ดหน้างามประณีต
ผืนหนึง่
พอคลี่ผ้าออก บนนั้นปักอักษรตัวเล็กเป็นบทกวีไว้หลายบรรทัด
เขากวาดตาอ่านสิบบรรทัดในคราวเดียว รู้สึกว่าแต่ละค�ำล้วน
ทิ่มแทงใจ สีหน้าจึงบูดบึ้ง จ้องมองผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นเนิ่นนาน จู่ๆ ก็
โยนมันไว้ขา้ งๆ ฝืนเอ่ยว่า "ลูจ่ อื่ เชียนช่างชัว่ ร้ายนัก เพือ่ จะท�ำลายชือ่ เสียง
ฟูห่ ลันหยาถึงกับใช้วิธีการต�่ำช้าเยี่ยงนี้ ช่างน่าขันน่ารังเกียจ!"
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81
ผิงเฮ่อเป็นคนสุขุม ได้ยินน้องชายพูดจาเหมือนปกป้องฟูห่ ลันหยา
จุดไท่หยางทีข่ มับก็ปดู โปนขึน้ เล็กน้อย ก�ำลังจะพูด จูๆ่ ก็นกึ ถึงความเป็นไปได้
อีกอย่างจึงชะงักไปครูห่ นึง่ ลองหยัง่ เชิงไปก่อน "ลูจ่ อื่ เชียนมุง่ หมายอะไร
ข้าไม่สนใจ ขอถามเจ้าเท่านั้น บัดนี้ฟ่ปู ิงยังอยู่ในคุกหลวง พอคุณหนูฟู่
เดินทางเข้าเมืองหลวงแล้วไม่พน้ ต้องถูกลงโทษส่งตัวให้ไปกองสังคีต พอ
คุณหนูฟตู่ อ้ งกลายเป็นทาส เจ้าคิดว่าจะจัดการเช่นไรกับนาง พากลับบ้าน
รับเป็นอนุภรรยา? ถึงแม้ฟู่ปงิ จะมีเรือ่ งหมางใจกับพวกเราจวนซีผงิ โหว แต่
ก็เคยเป็นขุนนางส�ำคัญของราชส�ำนัก วางตัวหยิ่งทะนงเรื่อยมา อีกทั้ง
เรือ่ งในตอนนัน้ มิได้เกีย่ วข้องกับคุณหนูฟเู่ ลย ต่อให้เจ้ายังเคียดแค้นฟู่ปงิ
เหตุใดต้องไปหมิน่ เกียรติเขาโดยใช้บตุ รีของเขาด้วยเล่า"
ผิงอวีร้ สู้ กึ รุม่ ร้อนในใจมากอยูแ่ ล้ว ได้ยนิ พีใ่ หญ่พดู เช่นนี้ ไม่ทนั ได้
ครุ่นคิดถึงความนัยในค�ำพูดนั้นให้ดีก็นิ่วหน้าอย่างประหลาดใจแล้วว่า
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"ข้าไม่คิดจะรับนางเป็นอนุภรรยา นางเองยิ่งไม่มีทางไปเป็นอนุภรรยา
ของผู้ใด"
ผิงเฮ่อประหลาดใจจนถึงกับลืมพูดต่อ
ผิงอวีเ้ ห็นว่าพูดกันถึงขัน้ นีแ้ ล้วก็ผดุ ลุกขึน้ ยืน แม้จะดูเก้อเขินอยูบ่ า้ ง
แต่ก็พูดด้วยท่าทางจริงจังหนักแน่น "พี่ใหญ่ ในการเดินทางครั้งนี้ข้าได้
ร่วมทางมากับคุณหนูฟ่จู นรู้จักอุปนิสัยใจคอและความประพฤติของนาง
เป็นอย่างดี นางเป็นคนเข้มแข็งทัง้ ยังเข้าอกเข้าใจ เฉลียวฉลาด ข้า..."
สุ้มเสียงนั้นเบาลง "ทั้งนับถือและชื่นชมนาง ระหว่างเดินทาง
เข้าเมืองหลวง นางได้รับความอัปยศมามากแล้ว พอเข้าเมืองหลวง
ข้าไม่อยากให้นางต้องถูกใครต่อใครพากันวิพากษ์วิจารณ์อีก ไม่ว่าจะ
โค่นหวังหลิงส�ำเร็จหรือไม่ รอให้เข้าเมืองก่อน ข้าจะหาทางคืนฐานะให้นาง
จะได้แต่งนางเข้าสู่ครอบครัวอย่างเปิดเผย"
ผิงเฮ่อจึงตวาดด้วยความโกรธ "เหลวไหล! เรือ่ งแต่งงานจะบุม่ บ่าม
เช่นนีไ้ ด้หรือ เจ้าน่าจะรูว้ า่ เรือ่ งนีเ้ ป็นการท�ำผิดต่อบิดามารดา ไม่คดิ หรือว่า
พวกท่านจะรูส้ กึ อย่างไร!"
ยิ่งพูดก็ยิ่งฉุนเฉียว เขาเอามือไพล่หลังเดินไปมาสองก้าวแล้ว
หันไปมองผิงอวีด้ ว้ ยสายตาคมปลาบ "เรือ่ งในครานัน้ เนือ่ งจากในราชส�ำนัก
ต่างคนก็ตา่ งมีจดุ ยืนของตนเอง ไม่อาจนับได้วา่ ใครท�ำผิดต่อใคร ข้าเอง
ก็ไม่เคยคิดจะแก้แค้นฟู่ปิง แต่เจ้าอย่าลืมสิ ช่วงสามปีที่เซวียนฝู่ท�ำให้
ท่านพ่อต้องบาดเจ็บเรื้อรังที่หัวเข่าทั้งสองข้าง ต้องทนทรมานเพราะ
การเจ็บป่วย ท่านแม่กถ็ กู ลงโทษให้เป็นทาส ต้องท�ำงานรับใช้คนอืน่ ทัง้ วัน
ทั้งคืน ลองคิดดูว่าผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มา ต่อให้ท่านพ่อท่านแม่เป็น
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คนใจกว้างเพียงใด จะให้ยอมรับคุณหนูฟ่โู ดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยเชียวหรือ"
แม้วา่ ผิงอวีจ้ ะเตรียมตัวไว้แต่แรกแล้ว แต่พอได้ยนิ ค�ำพูดนีข้ องพีช่ าย
ก็เหมือนถูกซัดเข้าทีจ่ มูกอย่างจังหมัดหนึง่ รูส้ กึ เศร้าหมองอย่างบอกไม่ถกู
เนิ่นนานเขาพยายามสะกดกลั้นความขมขื่นที่พลุ่งพล่านในอกไว้ แล้ว
พูดขึน้ อย่างยากล�ำบาก "พีใ่ หญ่สงั่ สอนได้ถกู ต้องแล้ว เรือ่ งนีข้ า้ ท�ำอย่าง
ไม่เหมาะสม เข้าเมืองหลวงแล้วข้าจะไปขอขมาท่านพ่อท่านแม่ แต่...
ถ้าจะให้ขา้ ทอดทิง้ คุณหนูฟ่ ู ข้าก็ทำ� ไม่ลง"
ผิงเฮ่อจ้องน้องชายเขม็ง เห็นเขายืนอยูต่ อ่ หน้าด้วยท่าทางละอายแก่ใจ
ทว่าสายตาและน�ำ้ เสียงเด็ดเดีย่ ว เห็นได้ชดั ว่าตัดสินใจแน่วแน่แล้ว
หวนนึกถึงหลายปีที่ผ่านมา แม้น้องชายจะดื้อรั้น แต่จะท�ำการใด
ล้วนค�ำนึงถึงจวนซีผงิ โหวทุกเรือ่ ง ไม่เคยบุม่ บ่ามท�ำตามอ�ำเภอใจมาก่อน
เลย
มีเพียงครั้งนี้ เพื่อคุณหนูฟ่แู ล้วกลับแสดงท่าทีว่าจะยอมขัดใจ
บิดามารดาอย่างโจ่งแจ้ง
ค� ำ พู ด มาถึ ง ริ ม ฝีป ากแล้ ว กลั บ ถู ก ท่ า ที ข องน้ อ งชายสกั ด กั้ น ไว้
จนต้องกลืนกลับลงไป อยากจะต่อว่าต่อขานสักหน่อยแต่พอคิดถึง
ความยากล�ำบากของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ใจอ่อน
ขณะนีย้ งั ท�ำอะไรไม่ได้ ผิงเฮ่อได้แต่เดินไปยืนข้างหน้าต่าง มองออกไป
ข้างนอก สีหน้าเป็นกังวล แทบจะเห็นได้ลว่ งหน้าเลยว่าหากข่าวนีแ้ พร่สะพัด
ไปในเมืองหลวง จะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อครอบครัวเช่นไรบ้าง
ต้องรูก้ อ่ นว่าในบรรดาบุตรชายทัง้ สาม มีเพียงน้องชายคนเล็กทีย่ งั
มิได้กำ� หนดเรือ่ งการแต่งงานให้เป็นมัน่ เหมาะ เพิง่ ไม่นานก่อนหน้านีเ้ อง
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ที่มารดาแอบไปเมียงมองบุตรีตระกูลใหญ่หลายตระกูลในเมืองหลวง
ไว้ให้เขาแล้วอย่างลับๆ และต้องรูด้ ว้ ยว่าน้องชายเพียงแค่ออกเดินทางไป
ปฏิบตั งิ านครัง้ หนึง่ เท่านัน้ แต่พอกลับมาก็จะแต่งบุตรีของฟู่ปงิ เป็นภรรยา
คิดๆ แล้วก็พอรู้ได้ว่าบิดามารดาจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้เช่นไร
แม้วา่ เขามิได้เห็นพ้องเรือ่ งการแก้แค้นฟู่ปงิ โดยเอาไปลงกับฟู่หลันหยา
แต่กไ็ ม่ได้อยากจะให้ครอบครัวต้องมีเรือ่ งทะเลาะเบาะแว้งกันเช่นนีเ้ พราะ
น้องชายจะแต่งงานกับนาง
ผิงเฮ่ออยากจะลองโน้มน้าวน้องชายสักหลายๆ ประโยค แต่เขารูด้ วี า่
แม้น้องชายยังอายุน้อย ทว่ามิใช่คนวู่วาม การที่ตัดสินใจเช่นนี้จะต้อง
ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วอย่างถ้วนถี่ ย่อมไม่มีทางล้มเลิกความคิดนี้ไป
เพียงเพราะค�ำพูดไม่กปี่ ระโยคของเขา
ถึงตอนนั้นถ้าทั้งบิดาและมารดาไม่ยินยอม น้องชายก็ไม่ยอม
ผ่อนปรน สองฝ่ายไม่มีใครยอมใคร จะท�ำอย่างไรดี
ขณะก�ำลังลังเลไม่รจู้ ะวางหมากอย่างไร จูๆ่ ก็นกึ ถึงสิง่ ของทีเ่ มือ่ ครูน่ ี้
ลูจ่ อื่ เชียนไหว้วานให้เขาส่งถึงมือน้องชายขึน้ มาได้ นึกสงสัยจึงหันไปถาม
ผิงอวี้ "ว่าไปแล้วลูจ่ อื่ เชียนก็เป็นลูกหลานตระกูลมีชอื่ เสียง อุตส่าห์เดินทาง
ติดตามคุณหนูฟ่มู าไกลนับพันหลีถ่ งึ จินหลิงเช่นนี้ คิดแล้วก็นา่ จะทัง้ เทิดทูน
ทั้งให้ความส�ำคัญต่อนาง เหตุใดจึงท�ำเรื่องที่ส่งผลร้ายท�ำลายชื่อเสียง
อันดีงามของคุณหนูฟเ่ ู ช่นนี้ได้เล่า ข้าไม่ได้อยากจะมองความประพฤติ
ของคุณหนูฟู่อย่างไร้เหตุผลหรอก แต่เจ้าลองคิดดูก็น่าจะรู้แล้วว่าบัดนี้
นางตกทีน่ งั่ ล�ำบาก เพือ่ จะเอาตัวรอดคงยากทีจ่ ะไม่..."
ผิงอวีฉ้ นุ โกรธขึน้ มาทันควัน ชัว่ ขณะนัน้ ถึงกับอยากจะลงมือสังหาร
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ลู่จื่อเชียนเสียให้รู้แล้วรู้รอด แต่ยังสะกดเพลิงโทสะไว้อย่างยากเย็นแล้ว
ท�ำเสียงเยาะ "หากลูจ่ อื่ เชียนมีคณ
ุ ธรรมพอจะอวดอ้างได้ ไฉนจึงฉวยโอกาส
บอกเลิกสัญญาแต่งงานก่อนทีฟ่ ่ปู งิ จะถูกจับขังคุก ทัง้ ยังทอดทิง้ คุณหนูฟู่
อย่างไม่ไยดีเช่นนี้ คนต�่ำช้าตระบัดสัตย์ละทิ้งคุณธรรมถึงเพียงนี้มีหรือ
จะเชือ่ ถือค�ำพูดได้ ข้าคุมตัวคุณหนูฟส่ ู ง่ กลับเมืองหลวง นางประพฤติตน
เช่นไรข้ารูก้ ระจ่างแจ้งทีส่ ดุ ตลอดการเดินทางครัง้ นีต้ อ่ ให้ตกอยูใ่ นสถานการณ์
อันยากล�ำบากเพียงใด นางก็ไม่เคยพูดจาหรือประพฤติตวั อย่างไม่เหมาะควร
สักครัง้ เมือ่ ก่อนตอนยังอยูก่ บั เหย้าเฝ้ากับเรือน นางยิง่ ไม่มที างประพฤติ
นอกลูน่ อกทางเป็นแน่"
เขาหันไปมองผิงเฮ่อแล้วว่า "พี่ใหญ่ ลู่จื่อเชียนมีเจตนาแอบแฝง
ปากอ้างว่ามาเพือ่ ช่วยฟู่หลันหยา ใครเลยจะรูว้ า่ มาเพือ่ เรือ่ งไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์
หรือไม่ บัดนีเ้ พือ่ จะหาทางเข้าใกล้ตวั เร่งยาให้จงได้ เขาย่อมต้องท�ำทุกวิถที าง
โดยไม่เลือกวิธกี าร"
ผิงเฮ่อเห็นท่าทีผิงอวี้แน่วแน่ไม่อาจสั่นคลอนดุจผนังทองแดง
ก�ำแพงเหล็กก็หนั หลังไปอย่างขุน่ เคือง เดินไปยืนข้างโต๊ะ สักพักก็มองหน้า
ผิงอวี้แล้วพูดอย่างเคืองๆ "ข้าไม่ได้ขุดคุ้ยเรื่องความประพฤติของนาง
เพียงแต่การแต่งงานเป็นเรือ่ งใหญ่ จึงต้องเลือกเฟ้นอย่างจริงจัง จะท�ำเป็น
เล่นสนุกไม่ได้ ยิง่ ไม่อาจท�ำตามอารมณ์ เจ้าจงตรองให้ดวี า่ จะอธิบายกับ
ท่านพ่อท่านแม่อย่างไร และถ้าพวกท่านไม่ยินยอม เจ้าจะจัดการเช่นไร
กับคุณหนูฟ่"ู
ผิงอวีถ้ งึ กับนิง่ อึง้ ไปพักหนึง่ มองดูพชี่ ายจากด้านข้าง จากค�ำพูดนี้
เมือ่ ไตร่ตรองดูให้ดจี ะเห็นได้วา่ อีกฝ่ายยอมผ่อนปรนให้ เขาประหลาดใจอยู่
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ครามครันจนต้องถอนหายใจโล่งอกเบาๆ รูด้ วี า่ ไม่อาจดึงดันให้ได้ดงั่ ใจใน
คราวเดียว จึงบอกว่า "พีใ่ หญ่ หลายปีมานีข้ า้ ไม่เคยขอสิง่ ใดจากท่านพ่อ
ท่านแม่เลย มีเพียงครั้งนี้เท่านั้น ข้าต้องขออภัยด้วยที่ไม่อาจยินยอมได้
นอกจากคุณหนูฟ่แู ล้วข้าจะไม่แต่งงานกับใครทัง้ สิน้ ถึงตอนนัน้ ถ้าพวกท่าน
เสียใจและขุน่ เคืองเพราะเหตุนี้ ข้าก็ยอมให้ลงโทษตามกฎบ้าน ขอเพียง
พีใ่ หญ่ชว่ ยพูดให้ขา้ ต่อหน้าท่านพ่อท่านแม่ดว้ ย"
"เจ้า!" ผิงเฮ่อหันขวับ ถลึงตาจ้องมองผิงอวี้
สองพี่น้องสู้สายตากันอยู่พักใหญ่ เห็นแววตาน้องชายวาวโรจน์
ดุ จ คบไฟ ในที่ สุ ด ผิ ง เฮ่ อ ก็ จ� ำต้ อ งยอมให้ เขาเบื อ นหน้ า หนี แ ล้ ว พู ด
อย่างเย็นชา "ดึกมากแล้ว ทีพ่ กั ทางนัน้ ไม่สงบเรียบร้อยนัก กว่าเจ้าจะได้
ไข่มุกถ่านเอ๋อร์ชิ้นนี้มาไม่ง่ายเลย เพื่อป้องกันมิให้คนของส�ำนักบูรพา
มาก่อกวน ทางทีด่ เี จ้ารีบกลับไปเสียดีกว่า มีเรือ่ งอะไรไว้วนั หน้าค่อยคุยกัน"
ผิงอวีล้ อบถอนหายใจจนแทบสังเกตไม่เห็น ขานรับแล้วว่า "เช่นนัน้
ข้าขอลาไปก่อน"
ตัง้ แต่คนรับใช้มาตามตัวผิงอวีไ้ ป ฟูห่ ลันหยาก็พยายามจะคาดเดาว่า
มีเรือ่ งเร่งด่วนอันใดข้างนอกนัน่
กลัวแค่จะมีคนมาก่อเรื่องวุ่นวาย ตอนแรกจึงรู้สึกหวาดหวั่น แต่
ผ่านไปสักพักทั้งนอกและในคฤหาสน์ยังสงบเรียบร้อยดี ใจที่หวาดหวั่น
จึงค่อยสงบลงได้
ยากนักที่จะมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ นางไม่อาจตัดใจเข้านอน
ตัง้ แต่ตอนนี้ จึงให้แม่นมหลินไขไส้ตะเกียงขึน้ จนสว่าง พินจิ ภาพภูมทิ ศั น์
32

หนิ ง หล่ ง

เมืองจินหลิงที่ผิงอวี้ซื้อมาให้อย่างละเอียด
เนือ่ งด้วยไม่ได้สมั ผัสภาพเขียนทีม่ ชี วี ติ ชีวาถึงเพียงนีน้ านแล้ว นาง
จึงเพ่งมองอย่างหลงใหล รูส้ กึ ว่าทุกฉากภาพในนัน้ ล้วนชวนมอง คนตัวเล็กๆ
ตามท้องถนนดูราวกับมีชีวิตขึ้นมาบนหน้ากระดาษ นางเพ่งพินิจอย่าง
ละเอียดลออซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาด้วยความชืน่ ชมจนแทบไม่อยากเข้านอน
แม่นมหลินมาเรียกฟู่หลันหยาให้เข้านอนหลายรอบ เห็นเพียงคุณหนู
เพ่งพินจิ อย่างตัง้ ใจ แทบจะลืมสิน้ ทุกสิง่ หวนคิดได้วา่ ตัง้ แต่คณ
ุ หนูถกู คุมตัว
ออกเดินทางมาก็ไม่มีโอกาสจะได้สัมผัสสิ่งรื่นรมย์อย่างภาพเขียนหรือ
บทกวีเลย ยามนีจ้ งึ ได้ชนื่ ชมอย่างเพลิดเพลินถึงเพียงนี้ หลังนางเรียกคุณหนู
อยูส่ กั พักแล้ว จากนัน้ ก็ไม่เร่งอีก
ดูภาพอยู่ถึงครึ่งคืนฟู่หลันหยาก็รู้สึกแสบตา ขยี้ตาสักประเดี๋ยว
เงยหน้ามองไปยังฟากฟ้าราตรีอันมืดมิดนอกหน้าต่าง เห็นแม่นมหลิน
เอนหลังบนตั่งงีบหลับไปแล้ว
ดึกมากแล้วหากไม่ยอมนอนร่างกายจะทนไม่ไหว นางไม่กล้าฝืนอีก
จึงปลุกแม่นมหลินแล้วเตรียมตัวไปอาบน�ำ้ พักผ่อน
ใครเลยจะรู้ ยังถอดเสือ้ ผ้าไม่เสร็จ ทีห่ น้าต่างด้านหลังก็มเี สียงดังขึน้
สองนายบ่าวตกใจจนชะงักไปครูห่ นึง่ รีบสวมเสือ้ ผ้าไว้ดงั เดิมอย่างลนลาน
ผลักบานหน้าต่างออกดูกเ็ ห็นผิงอวีย้ นื อยูข่ า้ งหน้าต่าง ท่าทางเหมือน
เพิง่ กลับเข้ามา แต่ทนี่ า่ แปลกก็คอื สีหน้าเขาดูหม่นหมองเครียดคล�ำ้ ราวกับ
ท้องฟ้าครึม้ ฝนอย่างไรอย่างนัน้
"ใต้เท้าผิง" แม่นมหลินเอ่ยทักน�้ำเสียงประหลาดใจ เห็นผิงอวี้ที่
อารมณ์ไม่ดยี งั ยืนอยูจ่ ดุ เดิมก็ไม่กล้าเดินเข้าไปหาอย่างบุม่ บ่าม
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ฟู่หลันหยาไม่คาดคิดว่าผิงอวี้จะรีบร้อนมาตอนดึกดื่นเช่นนี้ ก�ำลัง
จะเรียกเขา ผิงอวี้กลับเดินผ่านนางไป แล้วตรงไปยังหน้าตั่ง
เวลานี้ แ ม้ แต่ฟู่ห ลั น หยาก็ ยั ง มองออกว่ า ผิ ง อวี้ อ ารมณ์ ไ ม่ ดี นั ก
คิดเพียงว่าเขาหงุดหงิดเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นข้างนอกเมื่อครู่นี้ แต่พอเกิด
ความคิดเช่นนีก้ ร็ สู้ กึ ได้รางๆ ว่าไม่นา่ จะถูกต้อง ตัง้ แต่ทงั้ สองต่างรูใ้ จกันแล้ว
ต่อให้ผงิ อวีง้ านยุง่ เพียงใด เมือ่ มาพบกันก็ไม่เคยท�ำสีหน้าเครียดขรึมใส่นาง
เลย
วันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่
"ใต้เท้าผิง" นางเฝ้ามองเขาอย่างครุ่นคิดครู่หนึ่ง แล้วเรียกด้วย
น�้ำเสียงร่าเริง
ผิงอวี้ขานรับ "อืม"
เขาไม่มองนางอีก ปลดดาบซิว่ ชุนออกวางไว้ขา้ งๆ เตรียมตัวเข้านอน
ตลอดทางทีม่ าเขาบอกตนเองนับครัง้ ไม่ถว้ นว่าลูจ่ อื่ เชียนพูดจาเหลวไหล
ทัง้ เพ แต่พอหวนนึกถึงผ้าเช็ดหน้าผืนนัน้ ในอกเสือ้ เขาก็ไม่อาจมองหน้า
ฟู่หลันหยาอย่างสงบใจได้
เขาไม่ ใ ช่ ว ่ าไม่รู้เรื่อ งที่ฟู่หลันหยาเคยหมั้นหมายกับลู่จื่อเชียน
มาหลายปี สองตระกูลผูกสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อ ฟู่เหยียนชิ่งกับลู่จื่อเชียน
ก็มไิ ด้เป็นเพียงสหายร่วมเรียน หากแต่คบหาเป็นสหายทีส่ นิทสนม ถึงขัน้
เคยร่วมศึกษาต�ำราค่ายกลของส�ำนักหนานซิงด้วยกัน
เรื่องต่างๆ ไม่ว่าเรื่องใดล้วนบอกกล่าวให้เขารับรู้ ชื่อลู่จื่อเชียนนี้
จึงไม่มที างทีจ่ ะไม่หลงเหลือรอยประทับใดๆ ในใจฟูห่ ลันหยา นอกจากนี้
หากมิได้เกิดเหตุพลิกผัน ไม่แน่ปนี ฟี้ หู่ ลันหยาคงได้กลายเป็นภรรยาของ
34

หนิ ง หล่ ง

ลู่จื่อเชียนไปแล้วตามเหตุผลที่ว่ามาอย่างมิต้องสงสัย
ด้วยเหตุนแี้ ม้จะรูด้ วี า่ ผ้าเช็ดหน้าผืนนัน้ ลูจ่ อื่ เชียนอาจท�ำปลอมขึน้ มา
แต่เพียงนึกว่าบทกวีทปี่ กั ไว้บนผ้าอาจเป็นบทกวีทฟี่ ่หู ลันหยามอบให้ลจู่ อื่ เชียน
ในใจเขาก็ปน่ั ป่วนเหมือนมีกระแสคลืน่ ถาโถม ไม่อาจข่มใจให้สงบลงได้
อันทีจ่ ริงระหว่างทางเขาเฝ้าถามตนเองอยูห่ ลายครัง้ ถ้าฟูห่ ลันหยา
เคยมีใจให้ลจู่ อื่ เชียน เขาจะวางตัวอย่างไรดี คิดจนว้าวุน่ ใจมาตลอดทาง
สุดท้ายก็ได้คำ� ตอบว่า...ยอมรับเถอะ อย่างไรเรือ่ งก็ผา่ นมาแล้ว ทว่าค�ำพูด
ของพีใ่ หญ่กย็ งั ฝังแน่นในจิตใจราวกับหนามแหลม ท�ำอย่างไรก็สลัดไม่หลุด
ใช่สิ ถ้าการที่ฟู่หลันหยาปรารถนาจะอยู่กับเขาเป็นเพียงเพราะ
จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่ในใจของนางมีบรุ ษุ อืน่ ไม่ได้
มีใจให้เขาสักนิด ทุกอย่างเป็นเพียงแผนการเอาตัวรอดชั่วคราวเท่านั้น
มีหรือทีเ่ ขาจะทนได้
คิดถึงตรงนี้เขาก็หันกลับไปมองนางด้วยแววตาสับสน
นางยื น อยู ่ ยามนี้ ส วมชุ ด บางเบาสี ข าวขุ ่ น ราวกั บ หมอกควั น
ปล่อยผมด�ำขลับสยาย ดวงตาเป็นประกาย ดูบอบบางน่าเอ็นดูประหนึง่
ดอกมะลิขาว
เขาหลงใหลในรูปโฉมนี้ ไม่วา่ นางจะนิว่ หน้าหรือแย้มยิม้ ล้วนดึงดูด
ใจเขาไว้ทกุ ชัว่ ขณะ
แต่เขารูด้ ี แม้นางจะดูเหมือนอ่อนหวานกิรยิ างดงาม ทว่าลึกลงไปแล้ว
มิได้เป็นคนโอนอ่อนยอมตามผูอ้ นื่ ง่ายๆ แม้แต่นอ้ ย
ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ พ บกั น นางสั ง หารพ่ อ บ้ า นโจวกั บ มื อ ลงมื อ อย่ า ง
แนบเนียนไม่ผดิ พลาด พอออกเดินทางยังแอบซ่อนสิง่ ของไว้หลายอย่าง
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ทัง้ ที่อยู่ต่อหน้าเขา ยามโป้ปดก็ทำ� ได้โดยไม่กะพริบตาด้วยซ�ำ้
หรืออาจบอกได้ว่านางวางแผนไว้อย่างแยบยลทุกฝีก้าว นับได้ว่า
เป็นจอมโป้ปดตัวน้อย แต่ทั้งๆ ที่รู้เขาก็ยังก้าวลงหลุมลึกนี้มากขึ้นทุกที
อย่างไม่อาจถอนตัว ตราบจนถึงตอนนี้แม้อยากจะฟังความจริงจากใจ
ของนางก็ยงั ไม่อาจท�ำได้
ในใจประหนึง่ มีไฟสุมรุมเร้า กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ชัว่ ครูน่ เี้ ขาไม่อาจ
ท�ำใจให้สงบลงได้
ขณะทีน่ างก�ำลังจ้องมองด้วยสายตาเคลือบแคลง เขาเองก็มองดูนาง
อยู่เนิ่นนาน ในที่สุดก็เอ่ยปากพูดกับแม่นมหลินด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
"ข้ามีเรือ่ งจะถามคุณหนูของเจ้า เจ้าออกไปก่อนสักครู"่
เขาไม่อาจหลอกตนเองและผู้อื่นได้อีก ที่แท้นางจริงใจต่อเขาหรือ
เสแสร้งแกล้งท�ำกันแน่ เขาต้องรูใ้ นตอนนีใ้ ห้ได้
ฟู่หลันหยามองดูผงิ อวี้ ตัง้ แต่เข้ามาตัวเขาก็ราวกับแผ่กลิน่ อายกีดกัน
ผูค้ นให้ออกห่างนับพันหลี่ จนแม้แต่นางเองก็ยงั ลังเลไม่กล้าเดินเข้าไปหา
ด้วยซ�้ำ
นางพอจะรับรู้ได้ว่าเขาอาจก�ำลังเคืองโกรธนางอย่างไม่รู้สาเหตุ
คิดๆ ดูแล้วก็ไม่ได้ทำ� อะไรผิด จึงมองดูเขาอย่างมัน่ ใจในตนเอง แต่
ยังนึกสงสัยว่าเขาไม่ได้มที า่ ทีคมุ้ ดีคมุ้ ร้ายมาหลายวันแล้ว เหตุใดออกไป
ข้างนอกเพียงหนเดียวจึงท�ำตัวผิดแปลกไปได้ถึงเพียงนี้
ได้ยินเขาเอ่ยปากขอเช่นนี้ สองนายบ่าวก็นิ่งอึ้งไปทันใด
แม่นมหลินรีบหันไปมองดูฟ่หู ลันหยา ใจเต้นรัวเหมือนตีกลอง
ผ่านไปครู่หนึ่งจึงยิ้มจืดเจื่อนเอ่ยว่า "ใต้เท้าผิง ดึกมากแล้ว..."
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พูดยังไม่ทันจบผิงอวี้ก็หันมามองนาง สายตานั้นเหมือนหุบเขา
เยือกเย็นลึกหมื่นจั้ง ท�ำให้นึกถึงครานั้นที่ผิงอวี้ชักดาบซิ่วชุนขึ้นมาจ่อ
คอนางทันที ขาก็อ่อนยวบ ไม่กล้าท้าทายขีดความอดทนของเขาอีก
หันไปมองคุณหนูอย่างเห็นใจแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรดี สุดท้ายจึงค่อยๆ
เยื้องย่างออกไป
ฟู่หลันหยานั้นยิ่งตื่นตกใจ ไม่รู้ว่าผิงอวี้เกิดคลุ้มคลั่งอะไรขึ้นมา
กลางดึก เห็นแม่นมหลินออกไปแล้วจึงเหลือบมองเขา เอ่ยถามเสียงเศร้า
"ท่านจะท�ำอะไรหรือ"
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82
พอฟูห่ ลันหยาเอ่ยปากถาม ผิงอวี้กลับไม่พูด
เนิน่ นานในห้องเงียบกริบจนได้ยนิ แต่เพียงเสียงลมหายใจของอีกฝ่าย
เงียบไปนานจนฟูห่ ลันหยาคิดไปเองว่าผิงอวี้ตั้งใจจะยืนทึ่มทื่อ
อยู่ในห้องเช่นนี้ตลอดทั้งคืนเลยหรือไร
ดึกดืน่ ค่อนคืนแล้ว ให้ยนื นานๆ เช่นนีน้ างก็รสู้ กึ เหน็ดเหนือ่ ยเหลือเกิน
แต่นางรูด้ วี า่ การทีเ่ ขาเปลีย่ นไปจนผิดปกติกะทันหันย่อมต้องมีสาเหตุ
ดังนัน้ จึงอดทนรออยูเ่ งียบๆ ให้เขาเป็นฝ่ายพูดขึน้ ก่อน
ทว่ารออยูน่ านราวครึง่ ถ้วยชาเขาก็ยงั จ้องมองนางหน้านิว่ คิว้ ขมวด
เนิ่นนานไม่ยอมพูดจาเสียที
สุดท้ายฟูห่ ลันหยาก็หมดความอดทน นางมองดูเขาอย่างขุ่นเคือง
พลางเดินไปทีข่ า้ งโต๊ะ ตัง้ ใจว่าจะนัง่ ลงแล้วค่อยล้างหูรบั ฟังอย่างตัง้ ใจ
ไม่คาดคิดว่านางเพิง่ ไปถึงข้างกายเขา จูๆ่ เขาก็ยนื่ แขนออกมาขวางไว้
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ไม่ให้ผ่านไป
นางตกใจจนสะดุ้งโหยง เงยหน้าขึ้นมองผิงอวี้ พลันรู้สึกว่าคืนนี้
เขาช่างไร้เหตุผลเสียจริง
"ท่านจะท�ำอะไร"
ผิงอวี้ไม่ยอมรามือ ก้มลงมองนางแล้วว่า "ข้ามีเรื่องจะถามเจ้า"
ฟูห่ ลันหยาเหลือบมองเขาคราหนึ่ง เนิ่นนานค่อยขานรับ รอฟังเขา
พูดต่อ
แต่บรรยากาศยังคงเงียบกริบจนอาจได้ยนิ แม้แต่เสียงเข็มตกกระทบพืน้
พอผิงอวี้พูดประโยคนั้นแล้วก็ยังคงนิ่งเงียบ
ราวกับว่าค�ำนั้นยากจะเอื้อนเอ่ยจนไม่กล้าออกปาก
นางทั้งประหลาดใจทั้งหงุดหงิดอีกหลายส่วน เงยหน้ามองแล้ว
บ่นว่าเขาเบาๆ "ที่แท้ท่านจะถามเรื่องใดกันแน่"
บัดนีฟ้ ห่ ู ลันหยาแน่ใจแล้วว่าท่าทางแปลกๆ ของเขาในคืนนีเ้ ป็นเพราะ
ตัวนางอย่างแน่นอน
ผิงอวีเ้ ห็นฟูห่ ลันหยาโกรธก็นวิ่ หน้าอย่างไม่รตู้ วั เขามิได้จงใจหาความ
ล�ำบากให้นาง ยิง่ ไม่ได้ตงั้ ใจจะถ่วงเวลา หากพูดตรงๆ ก็คอื เขาไม่รจู้ ริงๆ ว่า
จะออกปากถามอย่างไรดี
เขาอยากจะแน่ใจเรื่องความรู้สึกของนาง แต่ก็กลัวว่าขณะที่ถาม
จะควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้จนท�ำให้นางต้องเสียใจ
ในช่วงเวลาเช่นนี้เขาถึงกับอยากจะถอดใจด้วยซ�้ำ
แต่คำ� ถามนัน้ มิตา่ งจากก้างปลาทิม่ แทงในล�ำคอเขาอยูต่ ลอดเวลา
ไม่ว่าอย่างไรคืนนี้เขาอยากจะฟังความคิดที่แท้จริงของนางให้ได้
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ฟูห่ ลันหยามองดูเขาอย่างหงุดหงิด สามารถเห็นเงาสะท้อนของ
ตนเองได้อย่างชัดเจนในดวงตาด�ำวาวราวอัญมณีนั้นเลยทีเดียว สีหน้า
ของเขาบ่งบอกชัดเจนว่าหงุดหงิดและร้อนใจ
นางไม่เข้าใจ ตลอดการเดินทางนี้ไม่ว่าต้องเผชิญสถานการณ์
ยากล�ำบากเพียงใดก็ไม่เคยเห็นเขาดูทนทุกข์เหมือนไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไร
เช่นนีม้ าก่อน เรือ่ งใดกันแน่ทที่ ำ� ให้เขายากจะออกปากถามเช่นนี้
รออยู่นานก็ยังไม่ได้ฟังค�ำถามที่ว่านั้นเสียที
นางยืนรอไม่ไหว คิดจะเดินอ้อมตัวเขาไปนั่งลงที่ตั่ง
แต่เพิ่งก้าวเท้าออกเดินถึงด้านข้างเขาเท่านั้น กลิ่นที่แสนคุ้นเคย
อันเข้มข้นก็โชยมาเข้าจมูกอย่างไม่ทันตั้งตัว
นางถึงกับตะลึงงัน ครุน่ คิดอยูส่ กั พักก็จำ� ได้วา่ กลิน่ นัน้ เป็นกลิน่ เดียว
กับเครือ่ งหอมทีต่ นเองใช้บอ่ ยๆ ทีน่ า่ แปลกก็คอื มันโชยมาจากร่างกายเขา
นางประหลาดใจมากจึงหันขวับไปมอง
กลิ่นนี้มีเพียงหนึ่งเดียวไม่ซ�้ำใคร เมื่อหลายปีก่อนนางบังเอิญพบ
ต�ำราปรุงเครื่องหอมเล่มหนึ่งในห้องหนังสือของพี่ชาย จึงปรุงด้วยการ
เติมส่วนผสมตามชอบเพิ่มเข้าไปอีกหลายกลิ่นโดยใช้ต�ำรับดั้งเดิมนั้น
เป็นฐาน
หลายปีทผี่ า่ นมาไม่เคยพบเห็นใครใช้เครือ่ งหอมกลิน่ นีม้ าก่อนเลย
นอกจากอบร�่ ำ เป็นประจ� ำ ทุ ก วั น แล้ ว นางยั ง ใช้เ ครื่ อ งหอมนี้
ท�ำก้อนไขสัตว์หอมส�ำหรับอาบน�้ำด้วย
ตอนที่ถูกตรวจยึดทรัพย์ นางกับแม่นมหลินเก็บข้าวของสัมภาระ
ออกเดินทาง จึงได้นำ� ก้อนไขสัตว์หอมหลายก้อนติดตัวมาด้วยโดยหลีห่ มิน
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ได้อนุญาตแล้วระหว่างเฝ้าดูพวกนางเก็บสัมภาระ ระหว่างทางนางจึงยังท�ำ
อย่างทีเ่ คยชิน อาบน�ำ้ ด้วยก้อนไขสัตว์หอมนีท้ กุ ครัง้
คิดถึงตรงนีน้ างก็เอียงศีรษะครุน่ คิดด้วยความสงสัยขณะหันไปมอง
ผิงอวี้ ไม่ผดิ แน่ กลิน่ หอมแรงหลายส่วน แน่ใจได้วา่ โชยออกมาจากอกเสือ้
ของเขา
แต่ทนี่ างยังไม่เข้าใจก็คอื ดูจากกลิน่ อันเข้มข้นนี้ สิง่ ของทีอ่ ยูใ่ นอกเสือ้
ของผิงอวีน้ า่ จะใช้เครือ่ งหอมมากกว่าสิบเท่าจากยามปกติ ราวกับว่าคนทีใ่ ช้
กลัวผูอ้ นื่ จะไม่ได้กลิน่ อย่างไรอย่างนัน้
ถ้านางจ�ำไม่ผดิ คราวก่อนตอนทีต่ อ่ สูร้ บั มือหลินจือเฉิง นางเคยใช้
ผ้าเช็ดหน้าของตนเองเช็ดคราบเลือดให้ผงิ อวี้ หลังจากนัน้ ผิงอวีก้ ย็ งั ไม่คนื
ผ้าเช็ดหน้ามาให้ นางเองก็ลมื ว่าต้องทวง
ทว่าต่อให้ผา้ เช็ดหน้ายังติดกลิน่ หอมอยูก่ ไ็ ม่นา่ จะยังหอมได้ถงึ เพียงนี้
ถึงขัน้ ทีว่ า่ ตอนนีแ้ ม้จะยืนห่างออกมาหลายก้าวก็ยงั ได้กลิน่
เรื่องนี้น่าประหลาดนัก
ผิงอวี้หันมองนางเงียบๆ จากด้านข้าง
ตอนทีน่ างชะงักฝีกา้ วอย่างกะทันหันเมือ่ ครูน่ ที้ งั้ ยังท�ำท่าสูดดมกลิน่
เหมือนก�ำลังคิดอะไรอยู่ เขาก็รู้ว่าแย่แล้ว
ชัว่ ประกายหินจุดไฟ เขาก็เข้าใจความนัยลึกล�ำ้ ทีล่ จู่ อื่ เชียนท�ำเช่นนี้
ที่แท้จุดประสงค์ของลู่จื่อเชียนมิใช่ใช้ผ้าเช็ดหน้านี้ก่อกวนความ
ไว้วางใจที่เขามีต่อฟู่หลันหยา แต่ท�ำให้แน่ใจว่าเขาจะแสดงท่าทีหึงหวง
เพราะเหตุนี้ จากนัน้ ก็จะท�ำบางอย่างทีไ่ ม่ฉลาดออกไปจนฟูห่ ลันหยาต้อง
ผิดหวังและเสียใจ
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ไม่ว่าเขากลับมาแล้วจะถามนางเรื่องผ้าเช็ดหน้าหรือไม่ ขอเพียง
เพาะเมล็ดแห่งความเคลือบแคลงไว้ในใจเขาได้ หรือท�ำให้นางพบเงือ่ นง�ำ
บางอย่าง ลูจ่ อื่ เชียนก็บรรลุเป้าหมายในการสร้างความร้าวฉานแล้ว
พอเห็นนางนิ่วหน้าครุ่นคิด คราวนี้เขาจะเดินหน้าหรือถอยหลัง
ก็ล้วนท�ำไม่ได้แล้ว เหงื่อเย็นเริ่มไหลซึมชุ่มแผ่นหลังทันที
อันที่จริงตั้งแต่ตอนเดินทางกลับมาเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเรื่องที่
ผ่านไปแล้วก็จะปล่อยให้มนั ผ่านไป ไม่วา่ ผ้าผืนนีจ้ ะมีทม่ี าเช่นไร เขาคิดไว้
แล้วว่าจะไม่เอ่ยถึงมันต่อหน้านางอย่างเด็ดขาด
สิง่ เดียวทีเ่ ขาอยากจะรูใ้ ห้แน่ชดั มีเพียงความรูส้ กึ นางทีม่ ตี อ่ เขาเท่านัน้
แต่เพราะมัวคิดมากจึงพลาดพลั้ง ลืมไปว่ากลิ่นหอมที่ว่านี้ออกจะ
เข้มข้นเกินไปสักหน่อย ในเมือ่ กลิน่ นีส้ ามารถปลุกความอยากรูอ้ ยากเห็น
ของเขาได้ตงั้ แต่ครัง้ แรก นางเองก็ยอ่ มต้องได้กลิน่ อย่างชัดเจนแน่นอน
เห็นนางเดินเข้ามาหาสองก้าว แผ่นหลังเขาก็ยิ่งเหงื่อแตกพลั่กๆ
ตอนนี้ฟ่หู ลันหยาดูเหมือนจะนึกออกแล้ว จึงถามเขาด้วยความ
เคลือบแคลงใจ "ท่านซ่อนอะไรไว้หรือ"
จูๆ่ ก็มกี ลิน่ หอมอันโดดเด่นนีใ้ นตัวผิงอวี้ ย่อมเป็นเรือ่ งแปลกแน่นอน
นางครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก็นึกถึงตอนยังอยู่ที่เมืองหลวงขึ้นมาได้
ลู่หรูอวี้น้องสาวของลู่จื่อเชียนเคยมาเล่นที่บ้านของนางบ่อยๆ
พอได้ ก ลิ่ น หอมบนเรื อ นกายของนาง ลู ่ ห รู อ วี้ ยั ง เคยถามว่ า
ปรุงเครื่องหอมนี้ขึ้นมาอย่างไร
จ�ำได้วา่ ตอนนัน้ นางเคยจดต�ำรับเครือ่ งหอมมอบให้ลหู่ รูอวีไ้ ป ยังเคย
มอบต�ำราโบราณของราชวงศ์กอ่ นเล่มนัน้ ให้ลหู่ รูอวีย้ มื กลับไปอ่านอีกด้วย
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ถ้าในโลกนี้จะมีใครที่ปรุงเครื่องหอมที่ว่านี้ออกมาได้ นอกจาก
คนสกุลลู่ย่อมไม่มีผู้ใดท�ำได้อีก
ทว่าในสกุลลู่นอกจากลู่จื่อเชียนแล้ว ในตอนนี้ก็ไม่มีใครที่อยู่ใน
เจียงหนานใช้เครือ่ งหอมต�ำรับนีท้ ำ� สิง่ ทีม่ กี ลิน่ หอมเข้มข้นได้ถงึ เพียงนีแ้ น่
ไม่รวู้ า่ กลิน่ นีม้ าอยูก่ บั ตัวผิงอวีไ้ ด้อย่างไร
เรือ่ งนีส้ นิ า่ ประหลาดจริงๆ นางครุน่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ ก็เงยหน้าขึน้ มองเขา
กลับเห็นผิงอวีก้ ำ� ลังจ้องมองมาด้วยสีหน้าคล้ายเก้อกระดากอยูบ่ า้ ง
เขาได้ยินค�ำถามของนางชัดเจนแต่กลับเลี่ยงไม่ตอบ เห็นนาง
เงยหน้าขึน้ มองก็เบือนหน้าหนี เพียงพูดเรียบๆ ว่า "ดึกแล้ว พักผ่อนเถอะ"
ฟูห่ ลันหยาจึงยิง่ แปลกใจ เห็นเขาหันหลังกลับจะเดินหนีกย็ กเท้าขึน้
หมายก้าวไปตามสัญชาตญาณ ไม่คดิ ว่าจะก้าวพลาดไปเหยียบชายกระโปรง
ของตนเองจนถลาไปข้างหน้า
ผิงอวี้ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวที่ด้านหลังก็รีบหันกลับไปประคองไว้
ฟู่หลันหยาจึงทรุดฮวบลงมากองในอ้อมกอดของเขา
ฟูห่ ลันหยารู้สึกว่ามีกลิ่นหอมแรงโชยเข้าจมูก จึงเงยหน้าขึ้นมอง
อย่างตื่นๆ เหลือบเห็นมุมผ้าของสิ่งนั้นโผล่ออกมานอกอกเสื้อของเขา
นางตะลึงงัน ไม่สนใจความเก้อเขินอีกแล้ว รีบโผเข้าใส่ออ้ มอกเขา
อย่างแนบเนียน คิดจะแอบฉวยเอาสิง่ นัน้ ออกมาเงียบๆ แต่ผงิ อวีเ้ คลือ่ นไหว
ว่องไวดุจสายฟ้า ไม่รอให้มอื ของนางเข้ามาใกล้กย็ ดั ของสิง่ นัน้ กลับเข้าไปใน
อกเสือ้ เรียบร้อย
นางเก้อเขินนัก พอทรงตัวในอ้อมอกเขาได้แล้วก็รบี ถอยห่างออกมา
ก้าวหนึง่ เว้นระยะห่างจากตัวเขา
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ไม่ชา้ ก็รสู้ กึ หงุดหงิดจนต้องกัดริมฝีปาก เงยหน้ามองเขาแล้วถามว่า
"ท่านซ่อนสิง่ ใดไว้ในอกเสือ้ กันแน่"
เห็นผิงอวีไ้ ม่ยอมตอบ นางก็นวิ่ หน้าพูดต่อ "กลิน่ หอมทีต่ ดิ ของสิง่ นัน้
ข้าท�ำขึ้นเองกับมือ หลายปีมานี้นอกจากพี่ชายของข้ากับคนรู้จักที่ได้
ไปมาหาสูใ่ กล้ชดิ ผูห้ นึง่ ก็ไม่มผี ใู้ ดล่วงรูว้ ธิ ปี รุงเครือ่ งหอมกลิน่ นีอ้ กี เหตุใด
ท่านจึงซ่อนสิง่ ของนัน้ ไว้กบั ตัว"
สีหน้าผิงอวี้แปรเปลี่ยนฉับพลันจนยากจะคาดเดา รู้สึกผิดอย่าง
บอกไม่ถกู ถ้าไม่ใช่กลัวนางจะคิดฟุง้ ซ่านไปกันใหญ่ เขาคงจะวิง่ หนีไปแล้ว
พอถูกนางไล่ตอ้ น เขาก็ทำ� อะไรไม่ถกู ไปชัว่ ขณะ คิดหาทางอยูส่ กั พัก
สายตาก็แน่วแน่ขึ้น ในเมื่อจุดประสงค์ของลู่จื่อเชียนก็คือให้เขากับนาง
เคลือบแคลงใจต่อกัน เขาก็ยงิ่ ไม่อยากให้ลจู่ อื่ เชียนสมหวัง เรือ่ งมาถึงบัดนี้
แล้ว วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ก็คอื บอกไปตามตรง
ค�ำตอบที่เขาอยากฟังจากนางก็ต้องอาศัยเรื่องนี้ เช่นนั้นก็เปิดเผย
ให้หมดเปลือกไปเลยต่อหน้านางก็แล้วกัน
พอคิดได้เช่นนี้ เขาลังเลอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วจึงหยิบผ้าผืนนัน้ ออกมาจาก
อกเสือ้ มองดูนางด้วยแววตาสับสน "เมือ่ ตอนย�ำ่ ค�ำ่ ลูจ่ อื่ เชียนไปหาพีช่ าย
ของข้าทีจ่ วนผูบ้ ญ
ั ชาการทัพแล้ววานให้พชี่ ายส่งสิง่ นีม้ าถึงข้า"
สายตาฟู่หลันหยาทอดมองของที่อยู่ในมือผิงอวี้ พอเห็นชัดเจนว่า
เป็นผ้าเช็ดหน้าดวงตาก็เบิกกว้าง นางรีบหยิบไปดูอย่างละเอียด
ไม่ผิดแน่ บทกวีที่ปักบนผืนผ้าก็คือบทกวีที่เมื่อก่อนนางเคยท่อง
ยามว่างตอนที่ยังอยู่ที่จวนในเมืองหลวง
ในความทรงจ�ำ ผ้าผืนนี้หายไปนานแล้ว เหตุใดหลายปีให้หลัง
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จึงมาอยู่กับผิงอวี้ได้
ไม่สิ เมื่อครู่นี้เขาเพิ่งบอกว่าผ้าผืนนี้ลู่จื่อเชียนส่งต่อมาถึงมือเขา
หรือว่าตอนนั้นลู่จื่อเชียนหยิบผ้าผืนนี้ไป
นางจ้องมองผ้าผืนนีเ้ ขม็ง สีหน้าบูดบึง้ ขึน้ มาทันใด สักพักก็พดู ด้วย
น�้ำเสียงทั้งตกใจทั้งโกรธเกรี้ยว "ลู่จื่อเชียนบอกว่าข้ามอบผ้าผืนนี้ให้เขา
กระมัง!"
ผิงอวีร้ สู้ กึ ผิดอย่างมาก ไม่รอให้นางพูดจบก็รบี แก้ตา่ ง "ค�ำพูดของ
ลูจ่ อื่ เชียนส�ำหรับข้าแล้วเป็นแค่ผายลม ข้าแค่..."
ฟู่หลันหยากลับมองทุกอย่างเข้าใจทะลุปรุโปร่งแล้ว ชั่วพริบตา
รู้สึกทั้งอับอายทั้งหงุดหงิด เงยหน้ามองผิงอวี้อย่างไม่อยากจะเชื่อแล้ว
เค้นถาม "ถ้าเช่นนัน้ เรือ่ งทีท่ า่ นอยากจะถามข้าในคืนนีค้ อื เรือ่ งใด"
คิ ด เชื่ อ มโยงไปถึ ง ท่ า ที ข องผิ ง อวี้ ใ นคื น นี้ แ ล้ ว ก็ ยิ่ ง แน่ ใ จ นาง
ยืนประจันหน้ามองเขาอยู่สักครู่แล้วพูดอย่างผิดหวัง "หรือว่าใต้เท้าผิง
ปักใจเชื่อว่าข้าเป็นคนโลเล จึงคิดจะมาเค้นสอบข้าให้ได้ในคืนนี้?"
ผิ ง อวี้ เ ห็ น ขอบตานางแดงระเรื่ อ ก็ รู ้ สึ ก ปวดใจ ชั่ ว พริ บ ตานั้ น
แววกระอักกระอ่วนก็วาบขึน้ ในดวงตา เขากัดฟันเอ่ยว่า "เจ้าพูดเหลวไหล
อันใดนี่ ข้าไม่ได้เคลือบแคลงเจ้าเสียหน่อย"
ฟู่ห ลั น หยากลั บ ชู ผ ้ า ผื น นั้ น ขึ้ น มา หั ว เราะหยั น "ในเมื่ อ ไม่ไ ด้
เคลือบแคลง เหตุใดจึงไม่ทงิ้ ผ้าผืนนีไ้ ปเล่า ยังจะเก็บซ่อนไว้ในอกเสือ้ อีก"
ไม่รอให้ผงิ อวีต้ อบก็เหลือบมองบทกวีบนผ้าผืนนัน้ อีกครัง้ นางอ่าน
อย่างชัดถ้อยชัดค�ำ "นอกเรือนเคลื่อนคล้อยตะวันลา คลี่ม่านพรางตา
พลั น เห็ น แสง หิ่ ง ห้ อ ยนั บ ร้ อ ยอวดส� ำ แดง ตกดึ ก สิ้ น แรงค่ อ ยหรี่ ไ ฟ
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ราตรีนานเนิ่นเกินข่มตา ปะชุนเสื้อผ้าหาหลับไม่ ไห้หวนค�ำนึงถึงพี่ชาย
ห่อเหี่ยวเดียวดายใจระทม"
นางโกรธจัดจนแค่นหัวเราะออกมา "ใช่สิ คิดว่าใต้เท้าผิงได้อา่ นกลอน
ยัว่ เย้าน่าละอายบนผ้าผืนนีแ้ ล้วคงรูส้ กึ ไม่สบายใจ สงสัยว่าข้าอาจเขียน
กลอนบทนีม้ อบให้คนสารเลวแซ่ล.ู่ ..แต่ใต้เท้าผิงคงไม่รู้ บิดาข้าเลีย้ งดูขา้ มา
อย่างบุรุษตั้งแต่ยังเล็ก ห้าขวบก็ให้เล่าเรียนหนังสือพร้อมๆ กับพี่ชาย
สิบปีมานี้ไม่ว่าศาสตร์ทั้งหก* ปรัชญาร้อยส�ำนัก ต�ำราพิชัยสงคราม
ศาสตร์แห่งการท�ำนาย รวมทัง้ ล�ำน�ำและบทกวี ข้าล้วนอ่านผ่านตามาแล้ว
ทั้งสิ้น ในบรรดาคัมภีร์เหล่านั้นย่อมไม่ขาดบทกวีที่ไม่นับว่าสูงค่าอันใด
ตอนทีย่ งั อยูก่ บั เหย้าเฝ้ากับเรือน ข้าเคยคัดลอกบทกวีอนั ไพเราะไว้มากมาย
นับประสาอะไรกับแค่บทกวีบนผ้าผืนนี"้
น�ำ้ เสียงของนางดุดนั ขึน้ ทุกที พอพูดจบก็เดินคืบเข้าใกล้เขาหลายก้าว
ยิม้ หยันเอ่ยว่า "อีกอย่าง ข้าจะบอกให้ใต้เท้าผิงรูก้ ไ็ ด้ ในบรรดาสรรพวิชา
ที่เล่าเรียนมา มีเพียง 'ค�ำสอนสตรี' กับ 'จรรยาสตรี' ที่ข้ายังไม่ได้อ่าน
มิเช่นนั้นครั้งแรกที่ใต้เท้าผิงค้นตัว ข้าคงอับอายจนต้องแขวนคอตาย
ไปแล้ว..."
พูดยังไม่ทนั จบ เรือ่ งราวในวันนัน้ ก็ประดังขึน้ มาในใจ นางทัง้ น้อยใจ
ทั้งกรุ่นโกรธจนแทบจะหลั่งน�้ำตา แต่ก็รีบเบือนหน้าหนีไปทันทีด้วย
ไม่อยากให้ผิงอวี้เห็นนางเสียกิริยา คิดจะเดินเลี่ยงออกไปอีกด้าน
ผิงอวีเ้ ห็นนางหลัง่ น�ำ้ ตาก็รสู้ กึ เสียใจขึน้ มาทันที ยืน่ มือไปขวางนางไว้
แล้วทอดมองด้วยแววตาหม่นหมอง "เรื่องวันนี้ข้าผิดเอง ข้ายอมให้เจ้า
* ศาสตร์ทั้งหก ได้แก่ ประเพณีมารยาท การดนตรี วิชายิงธนู ทักษะขี่ม้า งานอักษร และการค�ำนวณ
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ลงโทษแต่โดยดี ขอเพียงเจ้าหายโกรธเป็นพอ ส่วนเรื่องลู่จื่อเชียน ข้า
ไม่ได้ตั้งใจจะท�ำให้เจ้าต้องเสียใจ ต้องโทษที่ข้าหึงหวงจนเลอะเลือน
แต่ว่า..."
เขาชะงักไปครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นอย่างยากเย็น "ข้าคิดเช่นไรกับเจ้า
เจ้าก็รชู้ ดั แจ้งแล้ว เรือ่ งมาถึงวันนี้ ข้าเพียงอยากถามให้มนั่ ใจว่าส�ำหรับเจ้า
แล้ว ที่แท้ข้า..."
ฟู่หลันหยาได้ยนิ น�ำ้ เสียงเขาแหบแห้ง หัวใจก็สนั่ ไหว นางทอดมองเขา
น�ำ้ ตาเอ่อคลอ
ทีผ่ า่ นมานางแทบไม่เคยหลัง่ น�ำ้ ตาต่อหน้าผูใ้ ด แต่เมือ่ อยูต่ อ่ หน้าเขา
กลับไม่อาจสะกดอารมณ์ได้ครัง้ แล้วครัง้ เล่า
ระหว่างเดินทางกลับเข้าเมืองหลวงประสบเหตุพลิกผันมากมาย
ไม่รตู้ งั้ เท่าใด หากไม่มเี ขาคอยปกป้องคุม้ ครอง มีหรือนางจะอยูร่ อดปลอดภัย
มาได้จนถึงตอนนี้ ไม่แน่...อาจตกอยู่ในก�ำมือของพวกหวังหลิงไปแล้ว
ต่อให้รักษาชีวิตไว้ได้ เกินครึ่งก็คงเหมือนตายทั้งเป็น
ไม่รตู้ งั้ แต่เมือ่ ใดทีน่ อกจากนางจะไว้วางใจเขาแล้ว ยังมีความห่วงใย
กับความนับถือชืน่ ชมอย่างบอกไม่ถกู
เดิมทีนางคิดว่าผ่านเหตุการณ์มามากมายด้วยกันถึงเพียงนี้ ต่างฝ่าย
ต่างน่าจะเข้าใจกันและกันอย่างแจ่มแจ้ง ไม่จำ� เป็นต้องพูดให้มากความอีก
ใครเลยจะรู้ เขายังคลางแคลงใจต่อนางอยู่
พอได้ยินเช่นนี้ฟ่หู ลันหยาก็ทั้งแปลกใจทั้งน้อยใจ น�้ำตาไหลลงมา
อย่างไม่อาจสะกดกลั้นราวกับสร้อยมุกขาดสะบั้น จ้องมองเขาอย่าง
กรุ่นโกรธ พูดปนสะอื้น "ท่านคิดว่าข้าอยู่ร่วมกับท่านเพื่อเหตุผลใดกัน
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หรือว่าในใจท่าน ข้าเป็นคนจ�ำพวกหน้าไม่อาย ยอมท�ำทุกสิง่ โดยไม่สนใจ
วิธีการ"
ทุกซอกมุมในใจเขาพลันกระจ่างแจ้ง ประหนึ่งล�ำแสงที่วาบผ่าน
ฟากฟ้ายามราตรี
เหมือนมีคนมาตบหน้าฉาดใหญ่ สีหน้าเขาประเดี๋ยวหมองคล�้ำ
ประเดีย๋ วก็แดงก�ำ่ รูส้ กึ ย�ำ่ แย่อย่างบอกไม่ถกู เห็นนางจะเดินหนีกร็ สู้ กึ ผิด
รีบดึงนางเข้ามาในอ้อมกอด ไม่สนใจอะไรอีกแล้ว ปากพร�ำ่ พูดอย่างร้อนใจ
"ข้าขอโทษ"
เขาไม่ทันจะได้โอบกอดนางให้แนบแน่น นางก็พยายามดิ้นหนี
ขลุกขลักอยู่ในอ้อมอก
ลมหายใจของนางเข้าออกหนักหน่วง ดิน้ หนีรนุ แรงอย่างทีไ่ ม่เคยเป็น
มาก่อน เห็นได้ชดั ว่านอกจากไม่พอใจแล้วยังโกรธมากอีกด้วย
เขาปล่อยให้นางทั้งผลักทั้งตีอยู่เงียบๆ ด้วยความรู้สึกผิดอย่าง
บอกไม่ถูก หวนนึกถึงตอนนั้นที่ได้พบกัน ต่อให้ต้องเผชิญสถานการณ์
สุ่มเสี่ยง นางก็ไม่เคยเสียกิริยาเฉกเช่นในตอนนี้ เห็นได้ชัดว่าเพราะ
ความคลางแคลงใจของเขาเมือ่ ครูท่ ำ� ให้นางต้องเสียใจอย่างหนัก จะโทษ
ก็ตอ้ งโทษทีเ่ ขามัวแต่คำ� นึงเรือ่ งใครจะได้ใครจะเสียมากเกินไป ท�ำเรือ่ งเล็ก
ให้เป็นเรือ่ งใหญ่ ตัง้ ข้อสงสัยกับความจริงใจของนางอย่างไร้เหตุผล
สถานการณ์บานปลายเกินจะควบคุม อารมณ์หลากหลายทีฟ่ หู่ ลันหยา
กดข่มมาตลอดการเดินทางระเบิดออกมาทัง้ หมดเพราะเรือ่ งนี้ เขาได้แต่
หน้าถอดสี กัดฟันพลางยืนนิง่ อยูก่ บั ที่ เจ็บแสบในใจราวกับมีไฟสุมทรวง
ปล่อยให้นางระบายโทสะออกมาโดยไม่โต้ตอบสักค�ำ
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อาจเพราะหมดแรง นางดิ้นอยู่สักพักก็หยุดอย่างฉับพลัน
ผิงอวีค้ ดิ ว่านางคงหายโกรธแล้วก็นกึ ยินดี ก้มลงใช้สองมือประคอง
ใบหน้านางไว้ ลูกกระเดือกขยับขึน้ ลงขณะกล่าวรับผิด "ข้าผิดไปแล้ว"
นางเอาแต่นงิ่ เงียบ กลัน้ ใจพลางจ้องมองเขาตาไม่กะพริบ ดวงตา
ด�ำขลับคูน่ นั้ ราวกับเปลวไฟอันเจิดจ้า ส่องทะลุเข้าไปถึงก้นบึง้ หัวใจเขา
เขาสบตานางอยูค่ รูห่ นึง่ หัวใจทัง้ ดวงราวกับถูกสายตาคูน่ นั้ เผาผลาญ
จนทะลุเป็นโพรง ชัว่ ขณะหนึง่ ในใจรูส้ กึ วูบโหวงอย่างน่ากลัว
หลังมองดูนางอยูพ่ กั ใหญ่ ผิงอวีห้ วนนึกขึน้ ได้วา่ ตลอดมานางเป็น
คนเข้มแข็งหนักแน่น นอกจากความรู้สึกผิดและโทษตนเองที่มีอยู่เดิม
ยามนี้ยังรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาฉับพลัน กลัวว่านับแต่นี้ไปนางจะเย็นชา
ต่อเขา ไม่สนใจเขาอีก
พอคิดถึงตรงนีผ้ งิ อวีก้ ห็ วาดหวัน่ อย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน ความคิด
ในหัวเหมือนแข็งค้างไปทัง้ สิน้ นอกจากคอยเช็ดน�ำ้ ตาให้นางเงียบๆ แล้ว
ก็นกึ วิธปี ลอบประโลมใจอืน่ ๆ ไม่ออกเลยสักนิด
น�้ำตาของนางไหลพรั่งพรูลงอาบแก้มจนเช็ดเท่าใดก็ไม่รู้จักหมด
น�ำ้ ตาทีไ่ หลเปรอะนิว้ มือของเขาร้อนผ่าว ช่างชวนให้ปวดร้าวเหมือนหัวใจ
ก�ำลังถูกบีบ
ยิ่งเช็ด น�้ำตาของนางก็ยิ่งไหลพราก
ความกรุน่ โกรธและผิดหวังในแววตาของนางมิได้ลดน้อยถอยลงเลย
พอมือเขาแตะถูกริมฝีปากของนางอย่างไม่ได้ตั้งใจ จู่ๆ ดวงตา
ของนางก็วาวโรจน์ อ้าปากกัดนิ้วมือเขาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว
ความเจ็บปวดแล่นจากนิว้ มือถึงหัวใจในฉับพลันจนเขาต้องนิว่ หน้า
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แต่เพียงไม่นานเมือ่ รูต้ วั ว่าเกิดอะไรขึน้ เขาก็เงียบกริบราวกับเป็นใบ้
ไม่คดิ จะหลบหลีก ได้แต่จอ้ งมองพลางปล่อยให้นางกัด
ข้อนิ้วผิงอวี้เริ่มเจ็บมากขึ้นทุกที ฟูห่ ลันหยาประหนึ่งหาที่ระบาย
ความโกรธได้แล้ว เรียกได้วา่ กัดจนสุดแรงเลยทีเดียว
นอกจากความเจ็บปวดภายนอกแล้ว ผิงอวี้ยังถึงกับได้ยินเสียง
ขบข้อนิ้วดังกร้วมลอดไรฟันของนางออกมาด้วย
แต่...ถ้าท�ำเช่นนีแ้ ล้วช่วยให้นางหายโกรธได้ ถึงจะถูกกัดจนนิว้ ขาด
ก็ไม่เป็นไร
"ขอโทษด้วย" เขาพูดซ�ำ้ อีกหน น�ำ้ เสียงขมขืน่ "ข้าไม่ควรติดใจสงสัยเจ้า
ตัวข้าเองก็แค่ตอ้ งการค�ำพูดจากใจจริงของเจ้าเพียงประโยคเดียวเท่านัน้ "
นางตะลึงงัน ฟันที่กัดอยู่จึงคลายออก แต่หลังจากนั้นกลับยิ่งกัด
แรงขึ้น เขาหลับตาลงอย่างยอมจ�ำนน พอคิดว่านางคงจะกัดจนนิ้วขาด
เป็นแน่ ทว่าจูๆ่ นางกลับเลิกกัดทันทีทนั ใด
ที่ เ หนื อ ความคาดหมายก็ คื อ นิ้ ว มื อ เขามี เ พี ย งรอยบวมช�้ ำ กั บ
แผลเลือดซิบเล็กน้อยเท่านั้น เห็นได้ว่านางระบายความคับแค้นใจ
จนพอแล้ว สุดท้ายจึงไม่อาจฝืนกัดเขาต่อไปได้อีก
นางหอบฮักๆ พลางถลึงตาจ้องมอง "ใต้เท้าผิง เดิมทีในใจท่าน
ก็มองข้าเป็นพวกไร้หัวใจอยู่แล้ว ไฉนต้องล�ำบากมาถามความในใจข้า
โดยไม่จ�ำเป็นด้วย"
เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับที่หน้าอก อ้าปากแต่ไร้เสียง
พูดอะไรไม่ออก
พอพูดกันถึงตรงนี้ ทั้งสองก็หมดค�ำพูด
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นางก็เหมือนกับเขา เปิดเผยตรงไปตรงมา ในเมือ่ มอบน�ำ้ ใจจริงแท้
ให้ไปแล้วย่อมไม่อาจยินยอมให้อกี ฝ่ายแสดงความคลางแคลงใจแม้แต่นอ้ ย
นอกจากเสียงหอบเบาๆ ของนางแล้วในห้องก็ไม่มีเสียงความ
เคลือ่ นไหวอืน่ ใดอีก บรรยากาศเงียบงันหม่นหมองจนเหน็บหนาวสะท้าน
ถึงหัวใจ
เนิ่นนานความรู้สึกหวั่นกลัวว่าจะต้องสูญเสียก็เข้าเกาะกุมจิตใจ
ของเขา ลูกกระเดือกขยับขึ้นๆ ลงๆ ไม่เคยรู้สึกอยากจะโผเข้าไปหานาง
มากเท่าเวลานี้มาก่อน
เมือ่ ไม่มที างออกอืน่ เขาก็จำ� ต้องคว้าตัวนางมากอดไว้แน่นอีกครัง้
แล้วก้มหน้าลงหาริมฝีปากของนาง
แต่เขาเพิ่งแตะกลีบปากของนางก็รู้สึกเจ็บแปลบแล้ว เทียบกับ
ตอนที่ถูกกัดนิ้วเมื่อครู่ ยามนี้นางขบกัดแรงยิ่งกว่าเป็นหมื่นส่วน!
ความคิดฝันเฟื่องที่มีล้นอกพลันมลาย เขารีบปล่อยตัวนางแล้ว
ถอยออกห่างสองก้าว ยกมือขึน้ แตะริมฝีปากด้วยท่าทางย�ำ่ แย่ โชคยังดี
ที่ครั้งนี้ไม่ถูกกัดจนปากแตก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาคลายกอดนางได้ทัน
หรือนางฉุนโกรธเกินไปจึงกัดพลาดกันแน่
ฟู่หลันหยาหอบฮักๆ ขณะจ้องมองเขา นางเคียดแค้นเดือดดาล
ไปหมด รู้สึกว่าเขาท�ำตัวน่ารังเกียจนัก เมื่อครู่นี้ที่กัดไปยังไม่หน�ำใจ
น่าจะกัดอีกหลายๆ หนให้หายแค้น
ผิงอวี้รู้ตัวว่าท�ำผิดที่ไปสงสัยนางอย่างไร้เหตุผล ต่อมายังล่วงเกิน
อย่างบุม่ บ่าม จึงไม่อาจเผชิญหน้านางได้อกี มองดูอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วจึงหันหลัง
ออกจากห้องไป
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ฟู่ห ลั น หยานิ่ ง อึ้ ง ไปอึ ด ใจหนึ่ ง มองตามเขาไปด้ ว ยความรู ้ สึ ก
ที่หม่นหมองลงทุกที
พอเขาหันหลังจากไปแล้วนางก็หันกลับมา เดินไปที่หน้าตั่งอย่าง
ไม่ลังเลสักนิด
สีหน้าของนางเด็ดเดีย่ ว น�ำ้ ตาเหือดแห้งไปแล้ว มีแต่ตวั นางเองทีร่ วู้ า่
หัวใจดวงนีบ้ อบช�ำ้ ราวกับถูกบีบแน่นจนตายคามือ
ทุกลมหายใจที่สูดเข้าได้น�ำพาความเจ็บปวดเข้าสู่กลางอก แต่
ระหว่างการเดินทางครั้งนี้นางคุ้นชินที่จะกล�้ำกลืนความเจ็บปวดและ
น�ำ้ ตาให้ไหลกลับเข้าไปแล้ว แม้เจ็บปวดรวดร้าวอย่างหนัก ขอเพียงรอให้
ความรูส้ กึ นีผ้ า่ นพ้น นางย่อมไม่เป็นอะไร
ฟู่หลันหยาตีหน้าขรึมขณะเดินไปที่หน้าตั่ง
ใครเลยจะรู้ ผิงอวี้เพิ่งออกไปได้สองก้าวก็ชะงักกึกยืนนิ่งอยู่ที่เดิม
สักพักก็หนั ขวับกลับมา สาวเท้าอาดๆ มาอยูต่ อ่ หน้านาง ไม่สนใจทีน่ าง
ดิ้นสู้ โอบประคองนางไว้แนบอก ก้มลงมองดูพลางพูดด้วยน�้ำเสียง
แหบเครือ "หลังจากเข้าเมืองหลวง ข้าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย
ฟูห่ ลันหยา เจ้าอยากจะแต่งงานเป็นภรรยาของข้าหรือไม่"
ฟู่หลันหยาประหลาดใจจนลืมดิ้นไปทันใด นางสบตาเขาอย่าง
ตะลึงงันไปชัว่ ขณะ ดวงตาของเขาเจิดจ้าผิดแผกไปจากเวลาปกติ ดูวาววับ
จับตา สีหน้าก็จริงจังอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน
น�ำ้ ตาของนางไหลลงมาอย่างไม่ทนั ตัง้ ตัว แต่คราวนีก้ ลับไหลพราก
กว่าตอนก่อนหน้านี้เสียอีก
หัวใจผิงอวีร้ าวกับถูกค้อนทุบกระหน�ำ่ แม้แต่จะหายใจก็ยงั ต้องระวัง
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เขาก้มลงมองนางแล้วพูดย�ำ้ อีกหนอย่างชัดถ้อยชัดค�ำ "ฟูห่ ลันหยา ข้ารักเจ้า
มานานแล้ว เจ้าอยากจะแต่งงานเป็นภรรยาของข้าหรือไม่"
ฟู่หลันหยารูส้ กึ เหมือนมีกอ้ นสะอืน้ มาจุกในล�ำคอ อยากจะมองหน้า
เขาให้ชดั ๆ อีกสักครัง้ แต่นำ�้ ตาทีไ่ หลบดบังสายตาของนางไว้จนพร่าเลือน
ท�ำอย่างไรก็เห็นไม่ชดั
ทว่าความหนักแน่นและมัน่ คงของเขาส่งผ่านมาทางฝ่ามืออุน่ ทีท่ าบลง
บนข้างแก้ม ประทับแนบแน่นลงสูห่ วั ใจของนาง
ความโกรธแค้ น เหื อ ดหายไปดุ จ สายน�้ ำ ชั่ ว พริ บ ตาความรู ้ สึ ก
หลากหลายก็ ป ระดั ง ในอก นางสะอื้ น ไห้ ข ณะมองดู เ ขา เนิ่ น นาน
หลังจากนั้นจึงค่อยออกปากอย่างลังเล "ท่าน..."
เขาจ้องมองดวงตาของนางที่ยิ่งใสกระจ่างหลังถูกช�ำระล้างด้วย
น�ำ้ ตาแล้วรูส้ กึ ปวดร้าวใจอย่างบอกไม่ถกู จึงถอนหายใจเบาๆ ก่อนก้มลง
ประทับจูบทีร่ มิ ฝีปากนัน้
ชั่วขณะที่จุมพิตในอกเขาก็พลันว่างโหวง จากนั้นหลับตาลงอย่าง
ไม่อาจห้ามใจ
น�ำ้ ตาของนางเค็มปะแล่ม เจือด้วยรสฝาดเฝือ่ นอยูห่ ลายส่วน เฉกเช่น
หัวใจของเขาในยามนี้
ในที่สุดเขาก็ค่อยๆ สัมผัสได้ถึงความหวานล�้ำปานน�้ำผึ้งของนาง
ลมหายใจจึงหนักหน่วงขึ้น
สัมผัสอันร้อนแรงท�ำให้นางลืมเลือนทุกสิง่ อย่าง ร่างสัน่ สะท้านน้อยๆ
โดยไม่อาจควบคุม นึกอยากจะกระซิบต่อว่าอะไรสักอย่างหนึง่ แต่สดุ ท้าย
นางก็เพียงแค่หลับตาลงแล้วปล่อยให้หยดน�ำ้ ตาดุจอัญมณีสงู ค่าทีเ่ กาะอยู่
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บนขนตาไหลร่วงลงมาสองข้างแก้ม
เขารับรูไ้ ด้วา่ นางเหมือนจะเลิกปฏิเสธและดิน้ หนีกร็ สู้ กึ ราวกับมีไฟ
พลุง่ พล่านในกาย ไม่อาจควบคุมตนเองได้อกี จึงยิง่ รุกคืบ ล่วงล�ำ้ เข้าไปใน
ปาก เกีย่ วกระหวัดพัวพันกับลิน้ ของนางไว้ ปรารถนาจะส�ำรวจเสาะหาไป
ทุกซอกทุกมุม
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83
ฟูห่ ลันหยาถูกกอดกระชับแนบอกผิงอวี้ รองรับความกระหายหา
ของเขา
ลมหายใจของเขาร้อนผ่าว วงแขนที่โอบรัดแข็งแกร่งทรงพลังยิ่ง
ทั่วร่างราวกับแผ่กลิ่นอายรุกล�้ำที่ไม่คุ้นเคยออกมา พาให้หัวใจของนาง
ปั่นป่วนไปด้วย
ตอนแรกเขายังเงอะงะงุน่ ง่าน แต่พอลองหยัง่ เชิงอย่างมุง่ มัน่ แล้วก็
ราวกับพบหนทางในทีส่ ดุ ค่อยๆ เริม่ รุกล�ำ้ ริมฝีปากและลิน้ อ่อนนุม่ ของนาง
อย่างช�ำ่ ชองจนเพลิดเพลิน
ฟูห่ ลันหยาถูกเขาล่วงล�ำ้ อย่างไม่อาจท�ำอะไรได้ จะดิน้ ก็ดนิ้ ไม่หลุด
ขณะทีจ่ ำ� ต้องปล่อยให้เขาจุมพิตดูดดืม่ ราวกับลิม้ รสน�ำ้ ผึง้ หวานล�ำ้ ตนเอง
ก็หาหนทางหายใจให้สะดวก จะได้ไม่เป็นลมเพราะขาดอากาศไปเสียก่อน
อันที่จริงแม้ในใจนางยังอยากจะต่อว่า แต่ก็จ�ำต้องยอมรับว่า
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ขณะแนบชิดกันจนแทบจะหายใจไม่ออกนัน้ ความเก้อเขินของนางก็พลัน
ถอยห่างออกไปไกลแสนไกล
ยามเขาลึกล�้ำก�ำซาบ นางก็ยิ่งหวั่นไหวมากขึ้นเรื่อยๆ
ผิงอวี้รับรู้ได้ถึงความเคลิบเคลิ้มของนางก็ทั้งรักทั้งยินดี ยิ่งจุมพิต
ดื่มด�่ำไร้การควบคุม
ความใกล้ชดิ เช่นนีเ้ ขาโหยหามาแสนนาน กว่าจะได้มาช่างไม่งา่ ยเลย
แทบอยากจะกลืนกินลมหายใจอันหอมหวานดุจน�้ำผึ้งของฟู่หลันหยา
ให้หมดสิน้
แต่ยงั ไม่ทนั ได้รกุ คืบต่อไปอย่างลืมตัว ร่างกายของเขาก็แปรเปลีย่ น
อย่างกะทันหัน
ตอนแรกเพราะอารมณ์ปั่นป่วนเคลิบเคลิ้มจึงยังไม่ทันรู้ตัว
รอจนเขารูส้ กึ ได้วา่ มี 'อะไรบางอย่าง' มาถึงราวกับแขกมิได้เชือ้ เชิญ
ก�ำลังขยายออกอย่างเหิมเกริมระหว่างทัง้ สอง เขาก็ตกใจจนขนอ่อนลุกชัน
รีบคลายอ้อมกอดทันควัน ก่อนที่ฟ่หู ลันหยาจะรับรู้ได้ว่ามีอะไรผิดปกติ
เกิดขึน้
นางถูกเขาประโลมจูบจนไร้เรีย่ วแรง มึนงงเคลิบเคลิม้ คิดอะไรไม่ออก
ไปนานแล้ว แม้จะรูส้ กึ ว่ามีอะไรบางอย่างมาค�ำ้ ร่างไว้ นางก็ไม่ทนั ยืน่ มือ
ออกไปแตะให้แน่ใจ
พอผิงอวี้ถอยออกห่างอย่างกะทันหัน ฟู่หลันหยาก็ทอดมองเขา
พลางหายใจเข้าลึก สบสายตาลึกล�ำ้ ด�ำขลับของเขาแล้วความโกรธเกลียด
ก็ประดังขึน้ ในใจ ไม่สนใจจะตรวจดูให้รแู้ น่วา่ สิง่ นัน้ คืออะไรก็คว้าแขนเขา
มากัดอย่างแรง
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ผิงอวีท้ งั้ เจ็บทัง้ ตกใจ พอรูต้ วั ว่านางก�ำลังท�ำอะไรอยูก่ ย็ อมปล่อยให้กดั
แต่โดยดี
โชคดีทพี่ อถูกกัด ร่างกายทีโ่ หยหานางจนแทบทนไม่ไหวก็คอ่ ยๆ สงบ
ระงับลงได้อย่างรวดเร็ว
สุดท้ายนางกัดอย่างแรงจนเหนือ่ ยอ่อน กัดอยูน่ านเห็นเขายอมให้กดั
อย่างว่าง่ายก็หมดอารมณ์จะกัดต่อ ปล่อยแขนลงอย่างกรุน่ โกรธ หันหลังให้
จะเดินหนี ขอบตาแดงระเรือ่
ผิงอวีม้ หี รือจะปล่อยให้นางไป เขารีบคว้าตัวนางมากอดไว้ ถกแขนเสือ้
ตนเองขึน้ ดู เห็นรอยฟันงามเรียงเป็นระเบียบชัดเจนก็มองนางพลางยิม้ เศร้าๆ
แล้วว่า "หายโกรธแล้วหรือไม่"
ฟูห่ ลันหยาท�ำทีไม่แยแส
ผิงอวีท้ อดถอนใจแล้วปล่อยแขนเสือ้ ลง ยืน่ มือไปเช็ดน�ำ้ ตาให้นาง
ผิวแก้มของนางขาวเนียนผุดผาด เขาจึงเช็ดอย่างเบามือ ไม่ชา้ ก็โอบกอด
นางไว้แล้วเอ่ยว่า "แต่งงานกับข้าดีหรือไม่"
สองแก้มฟู่หลันหยายังเปรอะคราบน�้ำตา นางเสมองไปด้านข้าง
อย่างดือ้ รัน้ เนิน่ นานหลังจากนัน้ ค่อยท�ำหน้ามุย่ ไม่ยอมตอบรับ เพียงพูด
อย่างเคืองๆ "ดูก่อนว่าวันหน้าท่านจะท�ำตัวเช่นไร"
ผิงอวีฟ้ งั ออกว่าค�ำพูดนัน้ แฝงนัยวกวนอ้อมค้อม เห็นสองแก้มของนาง
แดงระเรื่อดุจกลีบบัวก็รู้สึกทั้งพึงพอใจทั้งรักถนอมนางอย่างบอกไม่ถูก
ขณะจะปลอบประโลมอีกสักหน่อย ใครเลยจะรู้ ฟู่หลันหยาหวนนึกถึง
อาวุธประหลาดทีม่ าแตะโดนตัวเมือ่ ครูน่ ขี้ นึ้ มาได้อย่างกะทันหัน นางนิง่ งัน
อยูค่ รูห่ นึง่ แล้วก้มลงมองทีเ่ อวเขาด้วยความสงสัย
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น่าแปลกจริง ไม่เห็นดาบซิ่วชุนที่คิดว่าจะได้เห็น หรือว่าเขามี
อาวุธอื่นใดพกไว้อีก
นางแปลกใจยิง่ นัก คิดอย่างไรก็คดิ ไม่ออกว่าเพียงชัว่ พริบตาผิงอวี้
เอาของสิง่ นัน้ ไปซ่อนไว้ทใี่ ดแล้ว
หันกลับไปมองบนตัง่ เห็นดาบซิว่ ชุนของผิงอวีย้ งั วางอยูเ่ รียบร้อยดี
ก็ยงิ่ สงสัย หันกลับมาแล้วดิน้ จนหลุดจากอ้อมกอด ค่อยๆ เดินวนรอบตัวเขา
รอบหนึง่ ก่อนถามด้วยความสงสัยใคร่รู้ "เมือ่ ครูน่ ที้ เี่ อวท่านมีสงิ่ อืน่ เหน็บไว้
หรือไม่"
ผิงอวี้ได้แต่ร�่ำร้องในใจ เกรงว่าคืนนี้คงหลอกนางไม่ส�ำเร็จ เขา
แทบอยากจะขุดรูมุดหนีไปเสียให้พ้นๆ
ขณะก�ำลังคิดว่าจะหาทางจัดการอย่างอ้อมๆ หรือจะหนีไปเสียเลย
จู่ๆ ก็มีเสียงกระแอมเบาๆ ดังแว่วจากนอกห้อง เป็นแม่นมหลินนั่นเอง
ทั้งสองคนใจหายวาบ ค่อยนึกขึ้นได้ว่าแม่นมหลินรออยู่ด้านนอก
นานแล้ว
ผิงอวีโ้ ล่งอกเหมือนได้รบั อภัยโทษ รีบบอกฟู่หลันหยา "ถ้ายังไม่ให้
แม่นมหลินเข้ามา เกรงว่านางจะถูกความเย็นจนจับไข้"
พอปลีกตัวจากฟูห่ ลันหยามาได้ก็เดินไปที่ประตูแล้วเปิดออก เป็น
แม่นมหลินจริงๆ สีหน้านางเต็มไปด้วยความหวาดหวั่น
ผิงอวีไ้ ม่เคยรูส้ กึ ว่าแม่นมหลินมาได้เวลาเหมาะเจาะเช่นนีม้ าก่อนเลย
น�ำ้ เสียงจึงอ่อนโยนอย่างมาก "เข้ามาเถอะ"
แม่นมหลินไม่รวู้ า่ ผิงอวีก้ กั ตัวคุณหนูไว้ในห้องนานถึงเพียงนีเ้ พือ่ การใด
เกรงว่าเขาจะท�ำมิดมี ริ า้ ยกับคุณหนู นางจึงกระวนกระวายใจ
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พอเข้ามาแล้วค่อยพบว่าน�ำ้ เสียงและท่าทีของผิงอวีด้ อู อ่ นโยนและ
พึงพอใจอยูห่ ลายส่วน นางก็ทงั้ ตกใจทัง้ ประหลาดใจ เงยหน้ามองไปเห็น
คุณหนูนั่งอยู่ในห้องเรียบร้อยดี บนใบหน้าเปรอะคราบน�้ำตาอยู่บ้าง
นางรีบเร่งฝีเท้าเข้าไปอยู่ต่อหน้าฟู่หลันหยาด้วยความตกใจ กลับ
พบว่าสีหน้าอีกฝ่ายดูสงบ ไม่เหมือนก�ำลังน้อยใจเลยแม้แต่นอ้ ย
แม่นมหลินครุน่ คิดอยูพ่ กั หนึง่ ดูทา่ แล้วใต้เท้าผิงกับคุณหนูคงทะเลาะ
กัน แต่ผลของการทะเลาะกลับเป็นทีพ่ อใจของทัง้ สองฝ่าย ดูจากท่าทีของ
ผิงอวีก้ ร็ แู้ ล้ว แตกต่างอย่างสิน้ เชิงกับตอนก่อนหน้านีม้ ากทีเดียว คิดได้ดงั นี้
นางก็โล่งใจ
วุน่ วายกันพักใหญ่จนดึกดืน่ ฟูห่ ลันหยาเหลือบมองผิงอวีแ้ ล้วพูดกับ
แม่นมหลิน "แม่นม พวกเราเข้านอนกันเถอะ"
ตอนที่ผิงอวี้มาฟูห่ ลันหยาก�ำลังจะอาบน�้ำ แต่ตอนนี้ดึกมากแล้ว
และไม่อาจไล่ผิงอวี้ออกไปเพียงเพื่อจะอาบน�้ำ นางจึงต้องเข้านอน
ทั้งอย่างนี้ พรุ่งนี้เช้าค่อยอาบน�้ำผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า
ผิงอวีเ้ องก็รวู้ า่ นางเหน็ดเหนือ่ ยมากแล้ว มองดูนางเดินไปทีข่ า้ งเตียง
คิดว่านางจะเข้านอนแล้วก็รสู้ กึ ว้าวุน่ ใจขึน้ มาทันที รีบเบือนหน้าไป เดินไป
ทีต่ งั่ อย่างไม่เหลือบแลผูใ้ ด เสมองออกไปนอกหน้าต่าง
ฟูห่ ลันหยานัง่ ลงทีข่ อบเตียง เหลือบมองด้านหลังเหยียดตรงของเขา
ใบหน้าก็รอ้ นผ่าว รีบถอดรองเท้าออกอย่างว่องไวแล้วกลับเข้าไปเอนนอนลง
หลังม่าน
ผิงอวีไ้ ด้ยนิ เสียงความเคลือ่ นไหวจากด้านหลัง รูว้ า่ พวกนางเข้านอน
แล้วก็หนั กลับมา งอข้อนิว้ แล้วดีดไฟตะเกียงบนโต๊ะดับลง จากนัน้ เอนหลังลง
59

รั ต ติ ก าลซ่ อ นกล 3

นอนบนตั่ง
เนือ่ งจากเวลานีค้ วามรูส้ กึ แตกต่างออกไปอย่างมาก หัวใจแจ่มกระจ่าง
ราวกับแหวกเมฆออกมองเห็นแสงตะวัน เนิน่ นานจึงไม่อาจข่มตาหลับ
ฟู่หลันหยานอนอยูห่ ลังม่าน นางหวนนึกถึงเหตุการณ์เมือ่ ครูก่ ร็ สู้ กึ
ทั้งหวานชื่นทั้งน่าน้อยใจ ได้แต่พลิกตัวไปมา ตราบจนขอบฟ้าฉายแสง
เรือ่ เรืองจึงค่อยหลับลง
ผิงอวีต้ นื่ สายกว่าปกติ กว่าเขาจะหลบหลีกผูค้ นจนออกจากลานทีพ่ กั
ของฟูห่ ลันหยามาได้กพ็ บกับฉินหย่งทีข่ า้ งๆ สวนดอกไม้อย่างไม่ได้ตงั้ ใจ
นางก�ำลังจะออกไปข้างนอกกับหงเจิ้นถิง ฉินเยี่ยนซูและคนอื่นๆ
สีหน้าดูเคร่งเครียด เหมือนมีเรือ่ งส�ำคัญอะไรบางอย่าง
พอเห็นผิงอวี้ คนทั้งกลุ่มก็หยุดชะงักแล้วเดินเข้าไปหา
เนื่องจากเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจกับฟูห่ ลันหยาคลี่คลายแล้ว ผิงอวี้
จึงอารมณ์ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เห็นดังนั้นก็ประสานมือค�ำนับ
ยิ้มให้พวกเขาแล้วว่า "ประมุขหง ประมุขฉิน เจ้าส�ำนักหลี่"
เขาแสร้งท�ำเป็นมองข้ามฉินเยี่ยนซูไป
"ใต้เท้าผิง" ฉินหย่งมองประเมินผิงอวีข้ นึ้ ๆ ลงๆ เห็นเขาสวมชุดผ้าไหม
คาดเข็มขัดหยก ท่าทางสูงส่งน่าเกรงขาม เห็นได้ชดั ว่าแต่งตัวเหมือนออกไป
ตามนัด
นางไม่ทราบว่าเมือ่ วานพอผิงอวีก้ ลับมาแล้วก็ตรงไปหาฟู่หลันหยา
ทันทีไม่ได้ผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้า จึงยังครุน่ คิดอย่างสงสัย หรือว่าเขาจะออกไป
พบใครแต่เช้าตรู่
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พอคิดเช่นนีก้ ห็ นั ไปมองด้านหลังผิงอวี้ รูส้ กึ ว่าแปลกๆ เห็นได้ชดั ว่า
ผิงอวีอ้ ยูท่ เี่ รือนกลาง เหตุใดจึงเพิง่ เดินมาจากเรือนข้าง
ขณะในใจก�ำลังนึกสงสัยก็เดินเข้าไปหาผิงอวี้ ประจวบเหมาะกับ
ตอนนั้นมีสายลมยามเช้าพัดชายชุดยาวสีฟ้าอ่อนของเขาจนพลิ้วไหว
พัดพากลิ่นหอมเย็นสดชื่นโชยมาด้วย
ความจ�ำของฉินหย่งดีเยี่ยม อีกทั้งกลิ่นนี้ยังมีความโดดเด่น นาง
รู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก ครุ่นคิดอยู่สักพักก็นึกขึ้นได้ว่าตอนทักทาย
ฟูห่ ลันหยาในป่า เคยได้กลิ่นนี้จากเรือนกายของนาง
อารมณ์ความรูส้ กึ ของฉินหย่งพลันว้าวุน่ ขึน้ ทันใด พานคิดไปอย่าง
ตื่นตกใจและสงสัย ไม่รู้เลยว่าเนื้อตัวต้องพัวพันกันดุเดือดถึงเพียงใด
จึงมีกลิ่นหอมติดกายอบอวลเช่นนี้
พอคิดได้เช่นนี้รอยยิ้มบนใบหน้าก็หมองลง จ้องมองผิงอวี้อย่าง
เหม่ อ ลอย ทั น ใดนั้ น ฉิ น หย่ ง ก็ พ บว่ า หลี่ โ หยวเจี่ ย นที่ อ ยู ่ ข ้ า งๆ ก� ำลั ง
ทอดสายตามองมาเหมือนครุ่นคิดบางอย่าง นางใจหายวาบ รีบปรับ
ความรูส้ กึ ให้เป็นปกติ ฝืนยิม้ ให้ผงิ อวีพ้ ลางว่า "ใต้เท้าผิง มีเรือ่ งก�ำลังจะ
ขอหารือกับท่านพอดี อีกไม่กวี่ นั จะมีการจัดงานชุมนุมใหญ่ของชาวยุทธ์ขนึ้
ที่จินหลิง เจ้าส�ำนักเหวินแห่งส�ำนักวั่นเหมยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในแถบนี้
ได้สง่ เทียบเชิญมาถึงแต่เช้าตรู่ เขาเชือ้ เชิญให้พวกเราไปร่วมงาน"
ส�ำนักวัน่ เหมย? รอยยิม้ บนใบหน้าผิงอวีแ้ ข็งค้างไปทันใด รับแผ่นป้าย
เทียบเชิญทีฉ่ นิ หย่งยืน่ มาให้แล้วนิว่ หน้าถาม "งานชุมนุมใหญ่ของชาวยุทธ์
ในแถบเจียงหนานครัง้ นีแ้ ตกต่างจากงานชุมนุมทีจ่ งหยวนอย่างไร"
หงเจิ้นถิงยิ้มเอ่ยว่า "งานชุมนุมใหญ่ของชาวยุทธ์ที่จงหยวนย่อม
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มีเกียรติไม่น้อย ทว่างานชุมนุมที่จะจัดในอีกสองสามวันข้างหน้านี้ก็เริ่ม
จะมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานในหมู่ชาวยุทธ์มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน นี่เป็น
เพราะเหวินอี้หมิงเจ้าส�ำนักวั่นเหมยผู้นี้มีลมปราณล�้ำเลิศมีวรยุทธ์สูงส่ง
เปีย่ มล้นด้วยคุณธรรมน�ำ้ มิตร จึงมีชอื่ เสียงเลือ่ งลือไปในแถบเจียงหนาน
ส�ำนักพรรคทีม่ ชี อื่ เสียงต่างๆ ในแถบนีพ้ อได้รบั การไหว้วานจากเขาก็ชว่ ยกัน
จัดงานชุมนุมขึน้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ชือ่ เสียงจึงยิง่ ขจรขจายมากขึน้
ทุกที สร้างความแปลกใหม่ขึ้นมา พอได้ขา่ วว่าพวกเรามาถึงจินหลิง
เจ้าส�ำนักเหวินจึงส่งเทียบเชิญมาให้"
ผิงอวี้ยิ้มน้อยๆ "นี่เป็นงานใหญ่ของเหล่าชาวยุทธ์ ขอเชิญทุกท่าน
ตามสบาย แต่หากมีโอกาสข้าจะขอไปร่วมงานเพื่อเปิดหูเปิดตาด้วย
ได้หรือไม่"
"ย่อมได้" ทุกคนรีบบอก
หงเจิ้นถิงพูดอีกว่า "พวกข้าได้รับเทียบเชิญนัดหมายเวลากันไว้
เช่นนั้นก็ขอตัวไปพบปะกับเจ้าส�ำนักเหวินก่อน"
ผิงอวีพ้ ยักหน้ารับ ยิม้ ให้แล้วว่า "ทุกท่านไม่ตอ้ งรัง้ รอ เชิญตามสบาย"
พูดจบก็ประสานมือค�ำนับแล้วเดินไปยังเรือนกลาง
พอกลับถึงห้อง ผิงอวีอ้ าบน�ำ้ ผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้าแล้วหยิบแท่งจุดไฟ
ขึน้ มา ไม่พดู พร�ำ่ ท�ำเพลงก็จดุ ไฟเผาเทียบเชิญนัน้
เห็นเทียบเชิญถูกเผาจนมอดไหม้หมดแล้วจึงค่อยเรียกหลี่หมินกับ
พวกเข้ามา จิบชาแล้วสัง่ การเรียบๆ "ไปสืบดูความเป็นมาของส�ำนักวัน่ เหมย"
เวลานี้เองหลี่โยวก็เข้ามาหา เพิ่งเข้าห้องก็ได้ยินค�ำพูดนี้พอดี
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จึงเลิกคิว้ ประหลาดใจแล้วว่า "อีกไม่กวี่ นั จะมีงานชุมนุมใหญ่ของชาวยุทธ์
แถบเจียงหนาน เจ้าจะไปหรือไม่"
ผิงอวีเ้ ห็นว่าตอนนีไ้ ม่มธี รุ ะการงานต้องจัดการ ก�ำลังคิดจะออกไป
หาซื้อเสื้อผ้าที่หนาหน่อยให้ฟ่หู ลันหยา ระหว่างเดินทางเข้าเมืองหลวง
อากาศค่อนข้างเย็น ประเดี๋ยวร่างกายของนางจะรับไม่ไหว จึงหันไป
บอกกับหลี่โยวว่า "รอให้สืบข่าวเรื่องความเป็นมาของส�ำนักใหญ่เหล่านี้
จนกระจ่างแจ้งก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่"
ว่าแล้วในใจก็เหมือนติดปีก อยากรีบจัดการธุระให้เสร็จจะได้ไปหา
ฟู่หลันหยาเสียที ผิงอวีไ้ ม่พดู ให้มากความก็ออกไปข้างนอก บอกไว้แค่วา่
"ข้าจะออกไปสักพัก รอข้ากลับมา ถ้าเจ้ายังอยูใ่ นคฤหาสน์เราค่อยหารือกัน"
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84
ก่อนผิงอวีจ้ ะออกไปได้เรียกคนรับใช้สงู วัยมาเป็นพิเศษเพือ่ สอบถาม
ถึงเรือ่ งร้านขายเสือ้ ผ้าชือ่ ดังในเมืองจินหลิง
พอทราบว่าร้านเสือ้ ผ้าชือ่ ดังทีส่ ดุ ตัง้ อยูท่ ถี่ นนเป่าหรง เขาก็ออกจาก
คฤหาสน์พร้อมกับคนรับใช้ผนู้ นั้ ไปเยือนถนนเป่าหรงด้วยตนเอง
มาถึงหน้าประตูร้านหนีฉาง สองนายบ่าวก็ลงจากหลังม้า เด็ก
ประจ�ำร้านได้ข่าวก่อนแล้วจึงออกมาต้อนรับที่ประตู
เด็กประจ�ำร้านผู้นั้นท�ำงานคลุกคลีอยู่ในร้านมานานปี เคยพบ
ผูเ้ ป็นทีน่ บั หน้าถือตาในเมืองจินหลิงมาไม่นอ้ ย ย่อมมีสายตาเฉียบแหลม
พอเห็นหน้าตาท่าทางสง่างามของผิงอวี้ก็เกิดนึกรู้ได้ทันที
ผิงอวีเ้ ดินขึน้ ไปชัน้ สองแล้วนัง่ ลงท�ำหน้าไม่รไู้ ม่ชี้ สัง่ ให้เด็กประจ�ำร้าน
น�ำชุดเสือ้ ผ้าหญิงสาวและผ้าเป็นพับขึน้ มาให้
เด็กประจ�ำร้านยิ้มจนตาหยีแล้วขานรับค�ำสั่ง รู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขก
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ผู้มีฐานะ จึงน�ำแต่ของชั้นดีที่สุดในร้านมาให้ผิงอวี้เลือก
ก่อนจะได้พบฟู่หลันหยา ผิงอวี้ไม่เคยต้องคิดเรื่องเครื่องแต่งกาย
ของหญิงสาวมาก่อน ในครอบครัวมีเพียงพีช่ ายสองคน ไม่มที งั้ พีส่ าวหรือ
น้องสาว ดังนัน้ พอต้องเลือกเสือ้ ผ้าให้ฟหู่ ลันหยา เขาจึงไม่มปี ระสบการณ์
มาก่อน ได้แต่เลือกไปตามสัญชาตญาณเท่านัน้
โชคดีที่เขาก็เคยเห็นเครื่องแต่งกายของมารดาและเหล่าหญิงสาว
ทีไ่ ปมาหาสูก่ บั จวนซีผงิ โหวตัง้ แต่เล็ก นับว่าคุน้ หูคนุ้ ตาอยูบ่ า้ ง มาถึงตอนนี้
จึงพอจะเลือกได้
รอจนเสือ้ ผ้าถูกส่งขึน้ มา พอกะขนาดร่างกายของฟู่หลันหยาแล้วเห็น
เสือ้ ผ้าชุดใดทีง่ ามตาก็เลือกชุดนัน้ ราวครึง่ ถ้วยชาก็หาซือ้ ชุดกระโปรงบุใยฝ้าย
ให้ฟ่หู ลันหยาได้หลายตัว
เด็กประจ�ำร้านเห็นผิงอวี้เลือกดูอย่างเพลิดเพลินก็เกิดความคิด
เฉี ย บแหลมขึ้ น มา รี บ ยกเสื้ อ คลุ ม กั น ลมผ้ า ทอยกดอกกุ ๊ น ขอบด้ ว ย
ขนเพียงพอนตัวหนึ่งมาให้ ยิ้มแย้มพลางว่า "เข้าฤดูสารทแล้วต่อไป
อากาศจะยิง่ เย็นลง เสือ้ คลุมเพียงพอนตัวนีด้ หู รูหราหาได้ยากนัก แม้แต่
ร้านของข้าน้อยก็ยังหามาได้เพียงปีละสองสามตัวเท่านั้น เสื้อคลุมตัวนี้
เพิง่ มาถึงร้านวันนีเ้ อง ถ้าคุณชายมาช้าเพียงก้าวเดียวลูกค้าท่านอืน่ คงซือ้
ตัดหน้าไปแล้ว ในเมื่อคุณชายมาหาซื้อเครื่องกันหนาวให้ฮูหยิน ก็ซื้อ
เสือ้ คลุมขนเพียงพอนนีไ้ ปสักตัวเถิด รับรองว่าฮูหยินจะต้องชอบแน่"
ผิงอวีไ้ ด้ยนิ ค�ำว่า 'ฮูหยิน' ใบหูกร็ อ้ นผ่าวขึน้ มาทันที เขาเหลือบไปมอง
คนรับใช้สงู วัยด้วยหางตา เห็นอีกฝ่ายก้มหน้าท�ำไม่รไู้ ม่ชอี้ ย่างรูง้ านแต่แรกแล้ว
จึงค่อยหายกระอักกระอ่วนไปได้บา้ ง
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เขาหันไปดูเสือ้ คลุมตัวนัน้ เห็นขนทีก่ นุ๊ ขอบดูมนั วาวไม่มสี อี นื่ แซม
ปะปน ย่อมเป็นของดีแน่ แต่นา่ เสียดาย แม้ผา้ ทอยกดอกทีด่ า้ นบนเป็น
สีแดงอมส้มนีจ้ ะเข้ากับฟู่หลันหยา แต่กด็ สู ะดุดตาเกินไป
ด้วยค�ำนึงถึงสถานะบุตรีขนุ นางต้องโทษในตอนนีข้ องนาง ผิงอวีจ้ งึ
ยิม้ น้อยๆ พลางกล่าว "เสือ้ นีเ้ ป็นของดีกจ็ ริง แต่ไม่ทราบว่าผ้าทอทีด่ า้ นบน
เปลีย่ นเป็นสีทเี่ รียบๆ สักหน่อยได้หรือไม่"
เด็กรับใช้ประจ�ำร้านรีบบอก "ย่อมได้ ว่าไปแล้วเป็นเรื่องง่ายดาย
คุณชายเลือกลายผ้าทอทีต่ อ้ งใจตอนนีไ้ ด้เลย แล้วฝากไว้ให้ทางร้านแก้ไข
ราวสามวันก็แก้เสร็จขอรับ"
ผิงอวีพ้ ยักหน้า ลูบคางไปมาพลางเลือกผ้าทอสีขาวขุน่ ทีไ่ ม่สะดุดตา
นัก แล้วก�ำชับว่า "แก้เสร็จแล้วข้าจะส่งคนมารับไป"
ว่าแล้วก็สั่งให้เด็กประจ�ำร้านรวบรวมเสื้อผ้าที่เลือกไว้แล้วมอบให้
คนรับใช้สูงวัยถือ ก่อนเดินลงมาชั้นล่าง
เดินมาได้ครึ่งทางจู่ๆ ผิงอวี้ก็นึกอะไรขึ้นได้จึงหันกลับไปอีกครั้ง
แล้วบอกคนรับใช้วา่ "เจ้าบอกให้เด็กรับใช้ในร้านช่วยเลือกเครือ่ งกันหนาว
ส�ำหรับหญิงสูงวัยอีกสักสองสามชุดด้วย"
รอจนเด็กรับใช้มาขานรับค�ำสั่งแล้ว กลับไม่ชายตาดู เพียงเอามือ
ไพล่หลังมองออกไปนอกหน้าต่าง ให้คนรับใช้สงู วัยเป็นผูเ้ ลือกให้
รอจนจัดการเรือ่ งเสือ้ ผ้าของฟู่หลันหยากับแม่นมหลินเรียบร้อยแล้ว
ผิงอวี้ก็ไม่รั้งรออยู่ต่อ รีบลงมาทันที
มาถึงประตูด้านหน้าผิงอวี้ก็หันมองซ้ายขวาอย่างแนบเนียน รับรู้
ได้ทันทีว่าที่ร้านน�้ำชาฝั่งตรงข้ามมีสายตาวาวโรจน์จับจ้องมาที่ตนเอง
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หัวคิ้วเขาขมวดมุ่น เงยหน้าขึ้นมอง
เขาเห็นคนผู้หนึ่งก�ำลังพิงราวกั้นพลางจิบชา สองมือขาวเรียวงาม
ประคองถ้วยชาไว้ ท่าทางผ่อนคลาย แต่เสียดายทีร่ า่ งกายท่อนบนซ่อนอยู่
หลังบานหน้าต่าง จึงไม่อาจเห็นรูปร่างหน้าตาของอีกฝ่ายได้
ดวงตาผิงอวี้เป็นประกายวูบไหวเล็กน้อย หรี่ตามองสักพักแล้ว
เคลื่อนสายตาไปยังม้าซึ่งผูกไว้หน้าประตูร้านน�้ำชา จ้องมองสักพักแล้ว
จึงถอนสายตากลับมา เดินไปข้างตัวม้าแล้วกระโดดขึน้ หลังมัน
รอจนร่างผิงอวีล้ บั สายตาไปตรงสุดปลายถนน คนทีน่ งั่ ข้างหน้าต่าง
ก็ผลักบานหน้าต่างทีก่ นั้ ไว้ให้เปิดออก มุมปากหยักยิม้ เอ่ยว่า "คนผูน้ กี้ ค็ อื
ผู้บัญชาการผิงอวี้?"
คนทีพ่ ดู อายุราวสีส่ บิ ปี ใบหน้างดงามประหนึง่ บุปผา แววตาวาววาม
ดุจสายน�ำ้ มองดูอย่างเย็นชาครูห่ นึง่ นับเป็นคนทีง่ ามตามวัยอย่างแท้จริง
แต่นา่ เสียดายทีย่ ามเอือ้ นเอ่ยวาจาน�ำ้ เสียงกลับแหบห้าว แทบไม่ตา่ งจาก
เสียงของบุรษุ ใครมาได้ยนิ เข้าคงยากจะเชือ่ มโยงได้วา่ น�ำ้ เสียงแหบห้าวกับ
ใบหน้าอันงดงามนีเ้ ป็นของคนคนเดียวกัน
หญิงสาวสวมชุดสีเขียวอายุราวสิบแปดสิบเก้าที่อยู่ข้างๆ หันมอง
ตามทิศทางทีผ่ งิ อวีล้ บั ตาไป แล้วหันมาพยักหน้ากับบุรษุ ทีภ่ ายนอกยากจะ
แยกแยะว่าเป็นบุรษุ หรือสตรีกนั แน่ "เจ้าค่ะเจ้านิกาย เมือ่ คืนหงถังตายที่
นอกคฤหาสน์ของเขา แต่ทนี่ า่ แค้นใจก็คอื คนผูน้ ปี้ ดิ ข่าวได้เก่งนัก กระทัง่
เช้าวันนีพ้ วกเราจึงเพิง่ ทราบว่าเกิดเหตุรา้ ยขึน้ กับหงถัง"
คนผู้นั้นเลิกคิ้วอย่างสนอกสนใจ ยกปลายนิ้วขึ้นจิ้มขนมชิ้นหนึ่ง
ใส่ปาก ลิ้มชิมรสด้วยท่าทางไม่รีบไม่ร้อน
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ไม่ชา้ ก็ใช้ผา้ เช็ดปากอย่างมีจริต แล้วหัวเราะอย่างเหีย้ มเกรียมน่าขนลุก
"ดูท่าคนผู้นี้คงมิใช่มีดีเพียงหน้าตา ยังมีความสามารถอีกหลายส่วนด้วย
เอาเถอะ ปีนนี้ อกจากงานชุมนุมใหญ่ทสี่ ำ� นักวัน่ เหมยแล้ว พวกเรายังมี
เรื่องอื่นต้องท�ำอีก จะต้องท�ำให้แขกผู้มีเกียรติท่านนี้ได้สนุกจนหน�ำใจ
เลยทีเดียว"
เมื่อคืนฟูห่ ลันหยาแทบไม่ได้นอน วันนี้กว่าจะตื่นก็เที่ยงวัน นาง
ยังมัวโอ้เอ้อยู่บนเตียงต่อไม่ยอมลุก
เดิมทีนางก็หมกมุน่ ครุน่ คิดเรือ่ งของมารดามากพออยูแ่ ล้ว หลายวันมานี้
จึงตกใจตืน่ ขึน้ กลางดึกบ่อยครัง้ น้อยมากทีจ่ ะได้หลับเต็มตืน่ ถึงเช้าตรู่
หลังหัวใจเต้นระรัวไม่เป็นส�่ำเมื่อคืนนี้ก็ย่ิงรู้สึกอ่อนล้าหาใดเปรียบ
แต่เพราะทนแม่นมหลินเอ่ยปากย�้ำเตือนไม่ไหว พอหลับถึงเที่ยงแล้ว
นางก็จ�ำต้องตื่นนอน อาบน�้ำผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า
พอกินอาหารเสร็จแล้วก็อ้างว่าขอนอนกลางวัน แล้วกลับขึ้นเตียง
นอนหลับไปอีกจนหมดวันจึงค่อยลุกขึ้นจากเตียง
ตอนทีต่ นื่ ขึน้ ล�ำแสงตะวันส่องผ่านหน้าต่างทาบลงบนพืน้ ประกายแสง
สีทองส่องสว่างระยิบระยับ ในห้องเปี่ยมด้วยความเงียบสงบและผาสุก
แห่งห้วงยามสนธยา
นอกห้องดูเหมือนมีคนก�ำลังพูดคุยกันเบาๆ
ฟู่หลันหยานั่งเหม่ออยู่ที่ขอบเตียงพักใหญ่ เมื่อรู้ตัวว่าแม่นมหลิน
ไม่อยูใ่ นห้องก็ตกใจ กวาดตามองหาไปรอบๆ พลางร้องเรียก "แม่นม"
ได้ยินเสียงคนขานตอบมาจากนอกห้อง "มาแล้วเจ้าค่ะ"
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ชั่วอึดใจถัดมา แม่นมหลินก็เข้ามาในห้อง เห็นฟู่หลันหยาตื่นแล้ว
ก็เดินเข้ามาหาที่ข้างเตียง
ฟู่หลันหยาถอนหายใจโล่งอก ไม่สนใจจะสอบถามว่าข้างนอก
เป็นใครกัน ก้มหน้าก้มตาสวมเสือ้ ตัวกลาง ก�ำลังจะคาดเอวทับชุดผ้าไหม
ใครเลยจะรู้ พอแม่นมหลินเห็นดังนัน้ ก็รบี หยิบเสือ้ ตัวนอกมาจากหัวเตียง
แล้วน�ำมาห่มให้ บอกว่า "อากาศหนาวขึน้ รีบสวมเสือ้ ผ้าเสียก่อน ประเดีย๋ ว
จะถูกความเย็นเข้านะเจ้าคะ"
ยังบอกเบาๆ ด้วยว่า "ใต้เท้าผิงมาแล้ว อยู่ข้างนอกเจ้าค่ะ"
ฟูห่ ลันหยานึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืน หัวใจก็เต้นรัวขึ้นเล็กน้อย
รอจนสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็นั่งหวีผมที่หน้าโต๊ะ ฟูห่ ลันหยา
บังเอิญเหลือบเห็นห่อของสองห่อวางไว้บนตัง่ ห่อหนึง่ เปิดออกแล้ว ในนัน้
เป็นเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมพับซ้อนกันเป็นระเบียบตั้งหนึ่ง อีกห่อแม้จะไม่เห็น
ของข้างใน แต่ดูจากรูปร่างแล้วเกินครึ่งต้องเป็นพวกเสื้อผ้าเช่นกัน
แม่นมหลินเห็นสีหน้าฟูห่ ลันหยาดูประหลาดใจก็ยิ้มน้อยๆ แล้วว่า
"ตอนทีค่ ณ
ุ หนูหลับ พ่อบ้านหลิวก็มาส่งเสือ้ ผ้าบุใยฝ้ายสัง่ ตัดใหม่เหล่านี้
แม่นมดูแล้ว เนือ้ ผ้านุม่ ข้างในบุใยฝ้ายไว้หนาดี การตัดเย็บก็นบั ว่าดีพอๆ
กับทีเ่ มืองหลวงเชียวเจ้าค่ะ ช่างดีจริงๆ ออกจากจินหลิงเดินทางขึน้ เหนือ
ไม่ตอ้ งกังวลแล้วว่าเสือ้ ผ้าส�ำหรับฤดูสารทจะบางเกินไป"
ขณะทีพ่ ดู ก็รบี มวยผมให้ฟห่ ู ลันหยาอย่างคล่องแคล่ว แล้วรีบสาวเท้า
ไปทีห่ น้าตัง่ เปิดห่อของอีกห่อ
"คุณหนูดสู เิ จ้าคะ มีกระทัง่ เสือ้ ผ้าให้แม่นมด้วย การเดินทางครัง้ นี้
นอกจากเสือ้ ผ้าสองสามชุดทีช่ ายาซือ่ จือ่ มอบให้ตอนนัน้ แล้วก็ไม่มตี วั อืน่
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ให้ผลัดเปลี่ยน ตอนนี้แม่นมเลยพลอยได้เสื้อผ้าชุดใหม่ไปด้วย" ว่าแล้ว
ก็พนมมือพลางพึมพ�ำว่า "อมิตาภพุทธ" แล้วพินิจดูสีหน้าฟูห่ ลันหยา
แม่นมหลินเห็นเพียงสีหน้านิง่ ๆ ของคุณหนู อีกฝ่ายเดินช้าๆ ไปข้างตัง่
พินจิ ดูอย่างละเอียด ดูอยูส่ กั พักไม่พดู อะไรสักนิด ทว่าผิวแก้มขาวเนียน
ละเอียดดุจผิวเด็กทารกเรือ่ ยลงไปถึงล�ำคอกลับระเรือ่ แดงขึน้ มา
นางเห็นดังนัน้ ก็อดจะยิม้ พลางส่ายศีรษะไม่ได้ รูด้ วี า่ คุณหนูคงเดา
ได้วา่ เสือ้ ผ้าพวกนีล้ ว้ นเป็นใต้เท้าผิงจัดแจงให้แต่ไม่ยอมเผยให้รู้ ปล่อยให้
สองนายบ่าวคาดเดากันไปเอง
ด้วยเกรงว่าผิงอวีท้ อี่ ยูน่ อกห้องจะรอนาน แม่นมหลินจึงเก็บเสือ้ ผ้า
แล้ววางไว้บนชั้นให้เรียบร้อย จะได้หันไปเปิดประตูให้ผิงอวี้ ขณะก�ำลัง
เก็บของก็ครุ่นคิดไปด้วยว่าคราวก่อนใต้เท้าผิงแม้จะจัดแจงเรื่องเสื้อผ้า
ให้คุณหนูแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจะหาให้หญิงอาวุโสเช่นนาง ตอนนี้กลับรู้จัก
พิจารณาถึงความคิดของคุณหนูมากกว่าเมือ่ ก่อน
พอแม่นมหลินเปิดประตู ผิงอวีก้ ย็ นื อยูท่ ใี่ ต้ชายคาจริงดังคาด สีหน้า
สงบนิง่ ไม่รวู้ า่ สายตาเหม่อมองอะไรในลานเรือน ดูเหมือนก�ำลังเหม่อลอย
เขาสวมเสือ้ ผ้าไหมสีเขียวเข้มกลางเก่ากลางใหม่ คาดเอวด้วยไหมถักไว้หลวมๆ
วางมือไว้บนด้ามดาบซิว่ ชุนอย่างสบายๆ ครึง่ ร่างอาบแสงตะวันสารทฤดู
ลายปักเมฆาเคลือ่ นคล้อยอันประณีตบนเสือ้ ผ้าสะท้อนแสงดูงดงามจับตา
ประกอบกับร่างสูงโปร่งแผ่นหลังเหยียดตรง แค่มองผ่านๆ ยังดูหล่อเหลา
โดดเด่นอย่างบอกไม่ถกู
แม่นมหลินมองเหม่อจนลืมตัว ตอนยังอยู่ที่เมืองหลวง เนื่องจาก
นายท่านมีลกู ศิษย์ลกู หามากมาย นางจึงได้พบเห็นคนหนุม่ ท่าทางสง่างาม
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มาไม่น้อย คุณชายใหญ่กับคุณชายลู่นับว่ามีรูปโฉมโดดเด่นอันดับหนึ่ง
ในใจนาง แต่พอได้พบผิงอวี้จึงรู้ว่าที่แท้เทียบกันแล้วระหว่างลูกหลาน
ตระกูลแม่ทพั กับปัญญาชน ดูแล้วลูกหลานตระกูลแม่ทพั จะทระนงองอาจ
น่ามองยิง่ กว่า
ขณะก� ำ ลั ง คิ ด อย่ า งเหม่ อ ลอย ผิ ง อวี้ ก็ ไ ด้ ยิ น ความเคลื่ อ นไหว
ที่ด้านหลัง จึงหันมามอง
แม่นมหลินตะลึงงัน รีบยิ้มแล้วเรียกให้ใต้เท้าผิงเข้ามาข้างใน
ผิงอวีเ้ ข้ามาแล้วเห็นฟูห่ ลันหยานัง่ อยูห่ น้าตัง่ ก�ำลังเท้าคางอ่านหนังสือ
ได้ยนิ ว่าเขาเข้ามาแล้วแท้ๆ กลับไม่ยอมเงยหน้าขึน้ มามอง
เขารู้สึกร้อนผ่าวในใจ จึงกระแอมแล้วเดินไปเบื้องหน้าโต๊ะ ปลด
ดาบซิว่ ชุนวางลง รับน�ำ้ ชาทีแ่ ม่นมหลินยืน่ ให้มานัง่ ดืม่
วันนี้เขาเอาแต่เหม่อลอยทั้งวัน บอกได้ว่าในห้วงค�ำนึงมีแต่เพียง
ริมฝีปากอ่อนนุ่มของฟู่หลันหยาและความรู้สึกอันตราตรึงมิลืมเลือน
ยามได้จุมพิตนางเท่านั้น
ยามครุน่ คิดจนเหม่อลอย ร่างกายก็รอ้ นผ่าวเป็นพักๆ ถ้าไม่ใช่เพราะ
ช่วงบ่ายท�ำงานยุง่ มาก เขาคงรีบตรงมาหาฟู่หลันหยาตัง้ แต่หวั วันแล้ว
ยากนักกว่าเขาจะเอาตัวมาเยี่ยมเยียนนางได้ กลับได้รู้ว่านางยัง
นอนพักผ่อนยามบ่าย แต่ก็ตัดใจจากไปไม่ลง จ�ำต้องคอยอยู่ข้างนอก
อย่างอดทนแทน
ฟู่หลันหยายังกรุ่นโกรธในใจด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอยู่บ้าง รู้ว่า
เขามาคอยอยู ่ ข ้ า งนอกนานแล้ ว ก็ รู ้ สึ ก เก้ อ กระดากพั ก หนึ่ ง จากนั้ น
จึงค่อยสงบใจลงได้ เห็นเขาเข้ามาก็ไม่คิดจะทักทาย เพียงแสร้งท�ำทีว่า
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ก�ำลังอ่านหนังสือ รอให้เขาเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อน
แต่รออยูพ่ กั ใหญ่ ผิงอวีก้ ลับนิง่ เงียบไม่พดู ไม่จา นางจึงอดจะปรายตา
ไปทางเขาไม่ได้ ก็เห็นเขานัง่ อยูข่ า้ งโต๊ะ ดืม่ ชาด้วยท่าทางเหม่อลอย สีหน้า
แดงระเรือ่ เล็กน้อย ไม่รกู้ ำ� ลังคิดอะไรอยู่
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