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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



หากคนสองคนท่ีมมีติรภาพต่อกันอย่างเน่ินนานต้องมาระแวงระวัง

กันเอง สถานการณ์เช่นน้ีคงน่าปวดใจไม่น้อยเลยนะคะ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในกรณีนางเอกของเรา เฟิงซีอว๋ิน มิตรภาพระหว่างนางและเฟิงหลันซี 

ด�าเนนิมาอย่างยาวนานกระทัง่ถึงจดุแตกหัก นางรอให้เขามาช่วย แต่เขา

กลบัไม่ปรากฏตวัขึน้เสยีที เป็นเหตใุห้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีนางรกัเสมอืนพ่ีน้อง

ต้องสิน้ชพี แล้วนางจะท�าอย่างไรต่อไปเล่า

เรือ่งราวด�าเนินมาถึงเล่มสดุท้ายแล้ว เราใกล้จะรูแ้ล้วว่าใครจะเป็น 

ผู้เดนิ 'หมากจนบนชงัหมงั' กระดานน้ัน แล้วใครจะเป็นผูก้�าปฐพีไว้ในมอื  

ทว่าสุดท้ายแล้วแผ่นดินส�าคัญที่สุดจริงหรือ อ�านาจส�าคัญที่สุดจริงหรือ  

หรือจะเป็นจริงดังค�าท่ีว่าย่ิงสูงย่ิงหนาว ท�าให้ทางท่ียอดคนต้องเดินนั้น

เงยีบเหงาเปล่าดายอย่างท่ีสดุ!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ใต้แสงอาทิตย์ เขายิ้มบางๆ ดั่งกล้วยไม้ก�าจายกลิ่น ร่องเรียวยาว 

ที่หางตาคลี่ประกายสูงส่งอย่างผู้ที่ผ่านเรื่องราวมามากมาย

ใต้แสงอาทิตย์ เขาปลอดภัยดี!

ชั่วเวลานั้น น�้าตานองหน้า!

ชั่วเวลานั้น จึงประจักษ์ถึงสิ่งที่เรียกว่าสูญเสียแล้วได้คืน!

ชั่วเวลานั้น จึงรู้ว่าฟ้าดินแม้ไพศาล สรรพสิ่งสรรพชีวิตแม้มากล้น  

แต่สิง่ทีส่�าคญัท่ีสุดคือผูท่ี้อยู่ตรงหน้านีเ่อง!

ชั่วเวลานั้น ยินยอมสละได้ทุกอย่างโดยไม่นึกเสียใจ!



 ไป๋เฟิงซี/เฟิงซีอวิ๋น จอมยุทธ์หญิงอนัดบัหนึง่และอ๋องแห่งแคว้นชงิโจว  

  ฉลาด เก่งท้ังด้านบุน๋และบู ๊ ให้ความส�าคญักับ 

  คุณธรรมน�า้มติร มกัจะสวมอาภรณ์สีขาวเสมอ

 เฮยเฟิงซี/เฟิงหลันซ ี ครอบครองต�าแหน่งสองในสี่กงจื่อผู้ย่ิงใหญ่ 

  แห่งใต้หล้า สูงสง่า รูปโฉมหล่อเหลา ถูก 

  เรียกขานนามเฮยเฟิงซีร ่วมกับไป๋เฟิงซีว ่า  

  'ไป๋เฟิงเฮยซี' เป็นอ๋องแห่งแคว้นยงโจว

 หวงเฉา อ๋องแห่งแคว้นจี้โจว รูปร่างสูงใหญ่ นัยน์ตา 

  สีน�้าตาลทอง ท่วงทีสูงศักดิ์และหย่ิงทะนง  

  เป็นยอดนักรบ

 อว้ีอู๋หยวน ได้รบัการยกย่องให้เป็นกงจือ่อนัดบัหน่ึงในใต้หล้า  

  ท่วงท่าสงูส่งบรสิทุธ์ิปราศจากมลทิน
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'หลงัจากพวกเจ้าฝ่าวงล้อมออกไป ด้วยความเรว็ของกองทัพปีกกาฬ 

เวลาน้ันพวกเขาก็ควรจะมาถึงแล้ว เมือ่พวกเจ้ารวมตวักับกองทัพปีกกาฬ

ค่อยรุกเข้ามาจากรอบนอก สองทัพรวมก�าลังกันจะต้องท�าลายทหาร 

ราชองครกัษ์ให้หมดสิน้ไปในคราวเดียวได้แน่!'

ในกลยุทธ์ทัง้หมด นีค่อืก้าวท่ีสีท่ีเ่ฟิงซอีว๋ินวางไว้ และเป็นก้าวสดุท้าย 

ที่จะใช้ก�าชัย ทว่าเมื่อหลินจีก�าลังจะจากไปเป็นคนสุดท้าย เฟิงซีอว๋ิน 

ก็ให้ค�าสั่งเขาอีกอย่าง 'หากปลายยามโฉ่วกองทัพปีกกาฬยังคงมาไม่ถึง  

พวกเจ้าก็ห้ามวูว่ามเป็นอนัขาด ต้องรอจนยามอิน๋ล่วงไปสามเค่อ แล้วจงึ

เคลือ่นไหวได้!'

เฟิงซีอวิ๋นและเฟิงหลันซี คนท้ังสองจัดอยู่ในสามอ๋องแห่งกลียุค  

เป็นยอดคนผู้เจิดจ้าที่สุด ยืนอยู่บนต�าแหน่งท่ีสูงที่สุดท่ามกลางกลียุค 

ในช่วงปลายจักรวรรดต้ิาตง สญัญาสมรสของท้ังสองแต่งเติมเส้นสายให้แก่

45
ลองใจศึกเลือด ปรากฏรอยร้าว
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เรื่องราวชีวิตอันเป่ียมไปด้วยสีสันแห่งต�านานของพวกเขา เป็นที่แซ่ซ้อง 

ของอนุชนตลอดมา และได้รับการยอมรับว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ซึ่ง 

งามพร้อมท่ีสดุแห่งกลยุีค เมือ่เทยีบกับวีรบุรษุคู่หญิงงามอย่างหวงเฉากับ 

ฮว่าฉนุหรานแล้ว พวกเขาก็เป็นคู่มงักรและเฟ่ิงอันแสนสมบรูณ์แบบ

ทว่าค�าสั่งสุดท้ายบนเขาลั่วอิงนี้กลับสาดเงามืดสายหน่ึงลงไปยัง

ความงดงามสมบรูณ์พร้อมของพวกเขา ในยุคต่อๆ มาบรรดาคนผูเ้ทดิทนู

ทัง้สองอย่างสดุจติสดุใจก็มักจะข้ามส่วนน้ีไป แต่คนบางกลุม่กลบัต้ังข้อกังขา

อย่างเปิดเผยว่าชงิอ๋องกับยงอ๋องมจีติสเิน่หาลกึซึง้เช่นในต�านานจริงหรอื 

เพราะค�าสัง่น้ันและศึกนัน้บนเขาลัว่องิ ทัง้สองฝ่ายต่างมจีติคดิลองใจและ

ระแวงกันอย่างชดัเจน!

นกัประวัตศิาสตร์ไม่หมดเปลืองเวลาและก�าลังสมองไปพิสจูน์ความรกั

ระหว่างเฟิงซอีว๋ินกับเฟิงหลนัซ ีสิง่ท่ีพวกเขาสนใจคือผลงานและคณูุปการ

ซึง่ท้ังสองสร้างให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ดงันัน้นีจ่งึเป็นปรศินาทีอ่มึครมึจนออกจะ

ด�ามืดและเย็นเยียบอยู่บ้าง ทว่ามันก็มิได้ส่งผลต่อความเคารพเลื่อมใส 

ทีค่นรุน่หลงัมต่ีอท้ังสองแต่อย่างใด ซ�า้ยังท�าให้พวกเขารูส้กึว่าเร่ืองดังกล่าว

ลีล้บัน่าค้นหายิง่ขึน้ กระท่ังก่อให้เกิดความสนเท่ห์และจนิตนาการงดงาม

ต่างๆ นานา ครั้นแล้วจึงเกิดเป็น 'ต�านานมังกรเฟิ่ง' ออกมาฉบับแล้ว 

ฉบับเล่า

การศกึบนเขาลัว่องิน้ัน แม้เฟิงซอีว๋ินจะคาดค�านวณและวางแผนไว้

แต่แรก แต่มจีดุหน่ึงท่ีนางมิได้ค�านวณเข้าไว้ในแผน น่ันก็คอืความรกัเทิดทูน

อนัผูใ้ต้บัญชา...กองทพัวายุเมฆาทีน่างก่อต้ังขึน้กับมอืมต่ีอนาง ดงัน้ันจงึ

กระท�าให้วิญญาณวีรบรุษุนับไม่ถ้วนต้องตกล่วงไปบนเขาลัว่อิง เป็นเหตุให้ 

ภายหลงันางรวดร้าวเสยีใจไปชัว่ชวิีต!
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นกัรบวายุเมฆาจ�านวนมากคอืเดก็ก�าพร้า คอืผูซ้ึง่เฟิงซอีวิน๋ช่วยมาจาก

ภัยพิบตัใินแต่ละแคว้นแต่ละแห่งหน นางรบัพวกเขามาจากข้างถนน และ

วัดร้างเหน็บหนาว แย่งกลบัมาจากความทารณุอนัมนุษย์เป็นผูก่้อ...พวกเขา

ไม่มญีาต ิไม่มบ้ีาน และย่ิงไม่มแีคว้น! ในใจพวกเขามเีพียงคนผูเ้ดยีว นัน่คอื 

ฝ่าบาทของพวกเขา! พวกเขามไิด้ท�าศกึเพ่ือบ้านเมอืง มไิด้ท�าศกึเพ่ือไพร่ฟ้า 

ในใต้หล้า แต่พวกเขาท�าศึกเพ่ือเฟิงซอีว๋ินเท่านัน้!

ยามเปลวเพลงิแดงฉานบนยอดเขาลัว่องิพุ่งขึน้สูฟ้่า กองทัพวายุเมฆา 

ที่เชิงเขาซึ่งฝ่าวงล้อมออกไปได้แล้วก็พากันแหงนหน้ามองยอดเขาอย่าง 

ไม่กล้าเชือ่สายตา เมือ่พวกเขาได้สต ิสายตาทุกคูก็่มองไปทางหลนิจซีึง่เป็น 

ผูบ้งัคบับญัชาอย่างพร้อมเพรยีง ขณะนัน้หลนิจก็ีมองไปยังยอดเขาด้วย

สหีน้าเป่ียมแววพรัน่พรงึเช่นกัน เกาทัณฑ์ยาวในมอืร่วงหล่นลงพ้ืน

"ท่านขุนพล" เหล่านักรบวายุเมฆาร้องเรียกหัวหน้าของตน

หลนิจพีลนัได้สติ กวาดตามองตลอดซ้ายขวา สายตาขุนศกึท้ังหมด

ล้วนแต่เร่าร้อนและร้อนรน!

มอืของเขาเงือ้ขึน้สงู ประกาศดังก้องสีทิ่ศด้วยเสยีงทุม้หนักแน่วแน่ 

"ทหารทัง้หลาย พวกเราไปช่วยฝ่าบาท!"

"ขอรับ!" ทหารกล้าทั้งหลายขานรับ

เงาร่างสีเงินนับไม่ถ้วนโผนทะยานขึ้นเขาลั่วอิงด้วยความเร็ว 

เหนือสามญั

ฝ่าบาท ขอทรงอภัยท่ีหลินจีขัดบัญชาของพระองค์ แต่ต่อให้ถูก

ลงอาญา ต่อให้ต้องเอาชวิีตเข้าแลก หลนิจก็ีจะช่วยพระองค์ออกมาให้ได้! 

ในใจของหลนิจ ีในใจของเราเหล่าวายุเมฆา พระองค์ส�าคัญกว่าแผ่นปฐพีน้ี!
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"ธารผาผืนไผทงามปานวาด ควันศึกยาตรขึ้นฟ้าหน้าสิ้นสี

ทวนเหล็กกล้าม้าเกราะประดามี ชิงธาตรีรุ่งดับสลับไป

เขาค�้าฟ้าพสุธาหมื่นลี้  เพียงกระบี่ยาวกล้าจึงปกได้

ร่ายศาสตราในราตรีตั้งหมายใจ สาบานใช้สองมือขืนชะตา!

ทัพสวรรค์หมื่นแสนจากเหนือหล้า   พลิกเมฆาฟุ้งดินเข้าฟาดฝ่า

ยาตราทัพด้วยตราพยัคฆา  สั่งทั่วฟ้าเมื่อราชาอยู่ในกร

ศรขนนกส�าแดงแผลงก�าลัง เขาชังหมังแหว่งวิ่นภูผาค่อน!

โบราณว่าใจคนจรงิไม่สัน่คลอน จนชพีถอนยังแน่วแน่เพ่ือแผ่นดนิ

โลหิตหลั่งล้างทั่วทั้งพิภพ  กระดูกขาวถูกกลบใต้หมู่ตฤณ

ไม่กลัวฝุ่นกลืนเถ้ากายหายสิ้น จิตโผบินฉายชัดยังฟ้าคราม!"

เสยีงขบัขานฮกึเหิมเกรยีงไกรดงัข้ึนกลางเขาลัว่องิ หัวใจทีเ่หีย้มหาญ 

ปานน้ัน กระท่ังเว้ิงฟ้ายามราตรก็ีดจุจะสะเทือนไปด้วย เสยีงสะท้อนก้องอยู่

กลางเวหาเป็นระลอก เขย่าให้สรรพสิ่งอันอยู่ระหว่างฟ้าและดินต่ืนจาก 

การหลบัใหล กระตุ้นให้ทหารราชองครกัษ์ท่ียืนแขง็ท่ือสะดุง้

"เฟิงซอีว๋ินเป็นอสิตร ีแต่กลบัสามารถเขยีนบทเพลงห้าวหาญเร่าร้อน 

เช่นนีข้ึ้นมาได้ น่านับถือ น่านับถือ!" ตงซฟ่ัูงได้ยินล�าน�าท่ีย่ิงมาย่ิงใกล้ คิว้ 

ซึง่ขมวดอยู่อดเลกิขึน้มไิด้ อารมณ์ฮกึเหิมสายหนึง่เอ่อท้นอยู่ในอก "เมือ่ 

พวกเจ้าไม่กลวั 'กระดูกขาวถูกกลบใต้หมูต่ฤณ' เช่นนัน้ข้าแม่ทัพผู้นีก็้ย่อม 

'จติโผบนิฉายชดัยังฟ้าคราม'!"

"ท่านแม่ทพัใหญ่ ทัพวายุเมฆาบกุขึน้มาแล้วขอรบั!" เล่อหยวนรดุมา
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รายงานอย่างแตกต่ืน

"อตุส่าห์ฝ่าวงล้อมออกไปแล้ว แต่ไม่รบีหนีเอาชวิีตรอด กลับข้ึนเขา

โอบตเีต็มก�าลงั" ตงซฟ่ัูงยืนอยู่บนยอดกลบีทีส่อง ก้มมองทพัวายุเมฆาซึง่

เอ่อลามขึน้มาจากเชงิเขาอย่างรวดเรว็ดจุคลืน่สเีงนิ "เพียงเพ่ือช่วยผูท้ีอ่ยู่ใน

เพลงิน้ีเองหรอื ช่างโง่งมแท้ๆ!"

"ท่านแม่ทัพใหญ่ พวกเรา..." เวลาน้ีเล่อหยวนไร้แล้วซึ่งปณิธาน 

ย่ิงใหญ่ ใจห้าวหาญ ขวากหนามครัง้แล้วครัง้เล่าบนเขาลัว่องิท�าให้จติคดิสู้ 

ของเขามลายสิน้ "เรารวมก�าลงักันฝ่าลงเขาไปทางตะวันตกเฉยีงใต้มดิหีรอื

ขอรบั ต้องทะลวงออกไปได้แน่"

"ขนุพลเล่อ เจ้ากลัวละหรอื" ตงซฟ่ัูงมองเล่อหยวนคราหนึง่ จ้องใบหน้า 

ที่ระย่อจนซีดเผือดของเขาด้วยแววตาคมกริบดั่งคมดาบ "เมื่อเทียบกับ 

พลทหารวายุเมฆาท่ีต่อให้ต้องเสี่ยงตายก็จะขึ้นเขามาช่วยนาง แม่ทัพ 

อย่างข้าอ่อนแอไร้สามารถนกัหรอื เพียงเห็นเงาข้าศกึแต่ไกลๆ ก็หลบหนี? 

ทพัวายุเมฆาแค่หยิบมอืยังกล้าขึน้เขามา เราทหารราชองครักษ์เจด็หมืน่ 

กระท่ังความกล้าท่ีจะตัดสนิกันซึง่หน้าก็ยังหาไม่ได้หรือ!"

"มะ...ไม่ใช่ขอรับ..." เล่อหยวนอึกอัก

"ถ่ายทอดค�าสั่ง!" ตงซูฟั่งไม่มองเขาอีก น�้าเสียงองอาจดังข้ึน 

เหนือยอดกลีบ ก้องไปทั่วทั้งเขาลั่วอิง "ทหารทั้งหมดเตรียมรับศึก! บน 

เขาลั่วอิงแห่งนี้ เรากับวายุเมฆาเหลือรอดได้เพียงหนึ่งเท่านั้น!"

"ขอรับ!"

คลืน่น�า้สนี�า้ตาลโถมลงจากกลบี กรากเข้าใส่คลืน่เชีย่วสเีงนิทีม้่วนตรง

ขึ้นมา ใต้รัศมีจันทร์สลัว กุหลาบป่าสีโลหิตนับไม่ถ้วนคลี่บานบนบุปผา 

สนี�า้ตาลดอกน้ี เกิดเป็นสายฝนกุหลาบป่าอนัเฉดิฉายท่ีตกลงมาระลอกแล้ว
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ระลอกเล่า ย้อมให้กลบีมาลาแดงฉานเจดิจ้า ส่องประกายสะกดสายตา

สะท้านวิญญาณอยู่ใต้แสงเดือน!

บนยอดกลีบ บนผนังกลีบ บนทางลาด ดาบกระบี่นับไม่ถ้วน 

ประสานคม หอกทวนนับไม่ถ้วนเข้าปะทะ ศรโล่นบัไม่ถ้วนสกัดรับ...

ยามแม่ทัพใหญ่ตงซูฟั่งมีค�าสั่ง ทหารราชองครักษ์ท่ีถลาลงจาก 

ยอดกลีบก็หมดทางถอย มีแต่ต้องพุ่งไปเบื้องหน้าสุดก�าลังสถานเดียว!  

พวกเขาจะต้องทะลวงวงล้อมออกไป และยังต้องกวาดล้างข้าศึกท้ังมวล 

ให้สิ้นซากด้วย! มีแต่ต้องก�าจัดศัตรูตรงหน้าให้สิ้น มีแต่ต้องเหยียบซาก

องคาพยพและโลหิตสดๆ ของข้าศึกเท่าน้ัน พวกเขาจึงจะมีหนทางรอด!

ส่วนฝ่ายทัพวายุเมฆาท่ีโถมข้ึนจากเชงิเขา ฝ่าบาทของพวกเขายังอยู่ 

ด้านบน ฝ่าบาทของพวกเขายังอยู่กลางกองเพลิง พวกเขาจะต้องช่วย 

ฝ่าบาทของพวกเขา! นี่คือเป้าหมายเพียงอย่างเดียวของพวกเขา น่ีคือ 

เหตผุลเดยีวทีพ่วกเขาท�าศึก นีค่อืแรงกระตุน้ให้พวกเขาพุ่งปราดเข้าปะทะ 

โดยไม่คะนงึถงึตวัเอง! เพลงิยังคงโหมกระหน�า่ ทุกคราทีเ่มด็ทรายละเอยีด 

ร่วงผ่านนาฬิกาทราย ดาบในมอืนักรบวายุเมฆาก็จะฟันใส่ปัจจามติรด้วย

แรงเหีย้มหาญท่ีเพ่ิมขึน้อกีหนึง่ส่วน! สงัหารข้าศกึตรงหน้าให้ราบ ก�าจดั

เครือ่งกีดขวางท้ังหมดในทางข้างหน้าให้สิน้ พวกเขาถึงจะไปช่วยฝ่าบาท 

ได้!

กล่าวถึงพลังใจในการรบ ทัพวายุเมฆาเหนือกว่าทัพราชองครักษ์  

แต่จ�านวนคนของทพัราชองครกัษ์กลับเหนือกว่าทัพวายุเมฆามากมาย น่ีคอื

การศึกซึ่งก�าลังพลต่างกันลิบลับ! ทว่า...ฝ่ายหนึ่งต้องการเอาชีวิตรอด  

ฝ่ายหนึง่ต้องการช่วยคน จติมุง่มัน่ของทัง้สองฝ่ายต่างถกูบบีจนถงึขีดสดุ  

มุ่งหน้าเข้าฆ่าฟันโดยไม่สนสิ่งอื่นใด ต่างใช้พละก�าลังท้ังหมดทั้งมวล 
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ฟาดศัสตราวุธในมือออกไป...องคาพยพขาดว่ินแขวนเก่ียวทั่วผนังกลีบ 

ศีรษะกลิ้งลงจากยอดกลีบ ซากองคาพยพกองเต็มทางเดิน นี่คือศึก 

อนัขรมึขลงัและเป็นโศกนาฏกรรม!

โลหติเนืองนองเป็นสายธาร ไหลรวมเป็นมหาสมุทร ชีวติมากมาย 

เหลอืคณาตกล่วงไปท่ามกลางเสยีงร้องโหยหวน ทัง้ทหารราชองครกัษ์และ

ทหารวายุเมฆา...คลืน่สเีงนิและคลืน่สนี�า้ตาลมาบรรจบหลอมรวมเป็นหนึง่ 

แปรเปลีย่นเป็นกระแสเชีย่วกรากแดงฉาน โถมท่วมท่ัวทัง้เขาลัว่องิ...

"ท่าน...แม่ทัพใหญ่...นี่...น่ี..." เล่อหยวนมองการประหัตประหาร 

ด้านล่างด้วยอาการสั่นสะท้าน ภาพอันอนาถถึงเพียงนี้คือสิ่งซ่ึงเขา 

ผู้รั้งอยู่แต่ในนครหลวงไม่เคยพบมาก่อนในชีวิต แค่ชั่วพริบตาก็มีผู้คน 

ทรดุลงมากมายนกั โลหิตท่ีสาดพุ่งประดจุจะกระเซน็มาโดนหน้าท�าให้เขา 

อดหลบัตาลงมิได้

ตงซฟ่ัูงมองเล่อหยวนคราหน่ึง สายตานัน้ฉายแววเหยียดแคลนและ

ก�าสรดลกึซึง้

"ขุนพลเล่อ แต่โบราณมาสนามรบก็เป็นเย่ียงนี้ ชัยชนะล้วนแต่ 

หลอมขึน้จากโลหิตและชวิีตทัง้สิน้!" เขาชกัดาบยาว สะบดัข้อมอืโบกดาบ 

"ทหารทัง้หลาย ติดตามข้าฝ่าออกไป!"

ผ้าคลุมสีแดงคล�้าปลิวไหวอยู่เบื้องหลัง ดาบยาวทรงพระจันทร ์

ทอประกายอยู่เบือ้งหน้า จอมทัพใหญ่แห่งทหารราชองครกัษ์พุ่งเข้าฟาดฟัน

ข้าศกึในสมรภูมด้ิวยตวัเอง ทหารคนสนิทหน่ึงหมืน่นายด้านหลงัเขาถลาออก

ประหตัประหารพร้อมเปล่งเสยีงกู่ร้องในทนัใด ปราดเข้าหาทัพวายุเมฆา 

ทีก่�าลงัฮกึเหมิ...

ยามทหารราชองครักษ์มหาศาลถลาลงจากภูเขา กลางทะเลเพลิง 
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บนยอดเขาลั่วอิงก็บังเกิดเสียงกู่ร้องขึ้น เสียงร้องใสกังวานยาวนาน  

ทะลวงผ่านส�าเนียงแห่งการฆ่าฟันท่ีอื้ออึงดุจกระแสน�้า บรรลุขึ้นถึง 

เก้าชัน้ฟ้า!

"เป็นฝ่าบาท! เป็นฝ่าบาท! ฝ่าบาทยังทรงอยู่!"

เสียงกู่ร้องยาวนานน้ันกระตุ้นให้กองทัพวายุเมฆาที่กร�าศึกอย่าง 

ยากเข็ญกระชุ ่มกระชวยขึ้น พวกเขาปาดหยาดโลหิตบนใบหน้าท้ิง  

กวัดแกว่งดาบในมอื "พ่ีน้องท้ังหลาย พวกเราไปช่วยฝ่าบาท!"

เมื่อเสียงกู่ร้องยาวนานน้ันขาดลง เงาร่างสีแดงสายหน่ึงก็เหิน 

ออกจากยอดเขาท่ีไฟลกุโชน ท่ามกลางเมฆาแดงฉานเปลวเพลงิโชติช่วง 

ร่างนัน้ก็ราวกับเป็นเฟ่ิงหวงซึง่เสกขึน้จากไฟร้อนแรง ตลอดร่างเตม็ไปด้วย

ประกายสีแดงเจิดจรัสจับตา พุ่งออกจากทะเลเพลิง โผนสู่ห้วงเวหาสูง  

โฉบผ่านผิวทะเลสาบ...ขณะท่ีทหารราชองครักษ์ข้างทะเลสาบยังตะลึง 

ปากอ้าตาค้างอยู่นัน้ รุง้สเีงนิสายหน่ึงท่ามกลางแสงสแีดงเรอืงรองก็พาเอา 

พลานภุาพมหาศาลปานจะเบกิฟ้าแหวกดนิได้ทะลวงลงมาจากเวิง้ฟ้า... 

ศีรษะปลิดลอยขึ้นกลางอากาศ มังกรขาวตัวหน่ึงแผดเสียงค�ารามอย่าง 

บ้าคลัง่อยู่กลางนภา บนิฉวัดเฉวียน ร่างนับไม่ถ้วนถูกกวาดขึน้กลางอากาศ 

แล้วร่วงลงโดยไร้สุม้เสยีง...

ตึงๆๆๆ...

เสียงฝีเท้าอาชาแน่นขนัดและถ่ีกระชั้นประหน่ึงดังมาจากฟากฟ้า  

ย�า่ให้เสยีงตะโกนฆ่าฟันก้องกัมปนาทนีม้อีนัแตกไป กระหึม่ดุจอสนีบาต

ฟาด ท�าให้ทหารท้ังสองทัพทีก่�าลงัห�า้ห่ันชนดิเลอืดเข้าตาสะดุง้ แม้ดาบ 

จะยังคงฟาดลงไม่หยุด ฝีเท้ายังคงมุ่งไปข้างหน้าไม่ถอย ทว่าในสมอง 
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กลบัฉกุคดิขึน้พร้อมกันว่าหรอืกองทัพปีกกาฬมาถึงแล้ว?

ความคิดนี้กระท�าให้กองทัพวายุเมฆาย่ิงฮึกเหิม และกระท�าให ้

ทหารราชองครกัษ์ย่ิงระย่อในอก!

เสียงกีบเท้าอาชาใกล้เข้ามาทุกขณะ ดังมาจากท่ีราบฟากหรดี  

กลางแสงขมกุขมวัและเสยีงกีบเท้า พลอาชาสเีงนิราวกับทะยานมาจาก

ขอบฟ้า เกราะสะท้อนรศัมจีบัตาในแสงราตร ีธงเฟ่ิงสะบดัไหวในอากาศ...นี่ 

หรอืจะเป็นทพัวายุเมฆา? ทว่า...ไฉนยังมทัีพวายุเมฆาอกีทัพหนึง่เล่า แต่

ยามนีห้าใช่เวลาใคร่ครวญหาค�าตอบไม่!

ทหารสองฝ่ายที่ฟาดฟันกันอยู่บนยอดกลีบแรกอดเหลือบมอง

กองพลอาชาซึ่งควบทะยานเข้ามาอย่างรวดเร็วน้ันมิได้ เมื่อใกล้จน 

สามารถเห็นผูอ้ยู่หน้าสดุได้ ทหารวายุเมฆาก็เผลอตะโกนลัน่ "เป็นขุนพลฉ!ี  

เป็นขุนพลฉ!ี"

เสยีงโห่ร้องว่า "ขนุพลฉซีูม่าแล้ว!" แพร่ไปทัว่ท้ังเขาลัว่องิโดยพลนั  

เป็นดุจพละก�าลังมหาศาลสายหนึ่งซึ่งช�าแรกเข้าสู่ร่างทหารวายุเมฆา  

ส่งให้พวกเขามิเพียงสมองกระปรี้กระเปร่า พลานุภาพก็ย่ิงเหี้ยมหาญ 

เหลอืต้านทาน! ทว่าทหารราชองครกัษ์ท่ีสูศ้กึอย่างยากเข็ญกลบัหนาวเยือก 

ในอก ร่างสัน่สะท้าน ขณะทีม่อืช้าลงเลก็น้อย ศรีษะก็ถูกทหารวายุเมฆา

ปลดิไป!

ผู้ท่ีควบม้าอยู่เบื้องหน้าสุดก็คือฉีซู่ขุนพลใหญ่แห่งวายุเมฆา ส่วน 

ผู้ที่ควบม้าอยู่เสมอกับเขาคือคนหนุ่มสวมเกราะสีเงินส่ีนายซึ่งอายุและ 

รปูลกัษณ์ใกล้เคยีงกัน เมือ่ตะบงึมาถงึเชงิเขา คนทัง้สีก็่กระโดดลงจากอาชา 

เหินร่างขึ้นเขาลั่วอิงตรงๆ เพียงโผนขึ้นไม่กี่คราคนก็อยู่บนยอดกลีบเป็น 

ที่เรียบร้อย แค่กระบวนท่าน้ีก็เห็นได้ว่าวรยุทธ์ของพวกเขาเหนือล�้ากว่า 
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ยอดฝีมอืล�าดบัต้นๆ ในยุทธภพ พวกเขายังไม่หยุดฝีเท้า เหินตรงต่อขึน้ไปยัง

ยอดเขา ทหารราชองครกัษ์ผูห้มายจะขดัขวางระหว่างทางล้วนกลายเป็น

วิญญาณใต้คมกระบีไ่ปสิน้!

ด้านทหารวายุเมฆาห้าหมืน่นายท่ีเพ่ิงมาถึงก็บ่ายหน้าตรงข้ึนเขาลัว่อิง

ตามค�าบญัชาของฉซีู ่ สถานการณ์ของสองทพัซึง่เดมิไม่แพ้ไม่ชนะก็พลกิผนั

ทันใด ทหารราชองครักษ์ตกสู่ห้วงวิกฤตซึ่งต้องกระเสือกกระสนอย่าง 

ยากล�าบาก ส่วนทหารวายุเมฆาย่ิงกระเห้ียนกระหือรอื โจมตดีดัุนกว่าเก่า 

ผูท้ีท่รดุลงจงึเป็นนกัรบเกราะน�า้ตาลมากกว่า!

การห�า้ห่ันบนเขายังคงด�าเนินต่อไป นักรบเกราะเงินและเกราะน�า้ตาล

ต่างไม่มทีท่ีาว่าจะหยุดมอื ศกึน้ีราวกับพวกเขาเข้าใจตรงกันแต่แรกแล้วว่า 

ผูท่ี้ยืนหยัดได้จนถึงตอนท้ายก็คอืผูม้ชียั! ด้วยเหตนุีไ้ม่ว่าจะมสีหายทรดุกาย 

ลงไปสกัก่ีคน ไม่ว่าจะสงัหารศตัรไูด้ก่ีคน ผูที้ยั่งหายใจก็มแีต่ต้องบกุบัน่ 

ไปข้างหน้าสถานเดียว หากไม่ทะลวงวงล้อมออกไปก็ต้องสังหารข้าศึก 

ให้สิน้...

มริูเ้วลาล่วงไปนานเท่าใด แสงจนัทร์จางลงทลีะน้อย ฟ้าดนิคล้าย 

ด�าดิง่อยูก่ลางม่านมดืมดิ ทว่ายามนีเ้องพลนัมเีสยีงกีบเท้าอาชาดังขึน้จาก 

ทิศพายัพและอีสาน ใกล้เข้ามาทุกทีๆ นั่นคือ...นักรบซึ่งสวมเกราะเงิน  

ตลอดร่าง! เป็นสวยีวนและเฉงิจอื!

"ท่านแม่ทัพใหญ่...วายุเมฆา...วายุเมฆา...มทีพัหนนุมากเหลอืเกิน

ขอรบั...พวกเรา...พวกเราถูกล้อมไว้แล้ว!" เล่อหยวนมองตงซฟ่ัูงผูม้โีลหิต

อาบชโลมท่ัวกายา มองซากศพเตม็ภูเขา มองทหารราชองครักษ์ท่ีเหลอืน้อย 

ลงทุกที มองทหารวายุเมฆาที่ท้ังมากมายทั้งใกล้เข้ามาเร่ือยๆ เขาเอ่ย 
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เสียงแหบพร่า นั่นคือความหวาดหว่ันถึงขีดสุด "มะ...แม่ทัพใหญ่ เรา... 

เราหนีเถิดขอรบั!"

"ขนุพลเล่อ เจ้ากลวัมากหรอื" ตงซฟ่ัูงจ้องเล่อหยวนอย่างเยือกเย็น

"ขะ...ขอรับ..." เล่อหยวนกลืนน�้าลาย บัดน้ีไม่สนแล้วว่าค�าตอบ 

จะชวนขายหน้าเพียงไร "พวก...พวกเราเดิมทก็ีไม่ควรมาปราบชงิอ๋องเลย  

เราหาใช่คู่ต่อสู้ของทัพวายุเมฆาไม่ นี่เป็นการตัดสินพระทัยอันผิดพลาด 

ของฝ่าบาท...เรา..."

ตงซูฟั่งฟังอย่างสงบ ปลายดาบเล่มโตในมือชี้ลงพ้ืน เขาเอ่ยปาก 

อย่างอ่อนโยนว่า "เมือ่เจ้าหวาดกลวัปานนี ้ข้าจะช่วยเจ้าสกัหน่อยก็แล้วกัน!"

ทนัททีีส่ิน้เสยีง เล่อหยวนยังมทินัแจ่มแจ้งในความนยั ประกายดาบ 

ก็สาดวาบ ล�าคอเจบ็แปลบ จากนัน้ก็รูส้กึเพียงศรีษะเบาหวิว แล้วเหน็ร่าง

ของตนทรดุลง...

"ฝ่าบาทไม่ทรงต้องการขนุนางเย่ียงเจ้า!" ตงซฟ่ัูงเอ่ยวาจานีอ้อกมา

อย่างแผ่วเบา

เขากระชบัดาบในมอืแน่น แววตาดจุคบเพลงิมองไปยังทพัวายุเมฆา 

เบือ้งหน้า สบืเท้ายาวๆ เข้าหา ทหารวายุเมฆานายหนึง่ฟาดกระบีเ่ข้าใส่  

เขาสะบดัข้อมอืคราหนึง่ พรบิตาเดยีวศรีษะของทหารนายน้ันก็อ�าลาร่าง  

ต่อมาเขาก็ก้าวต่อไปโดยไม่เหลือบมองแม้สกันิด ไม่ว่าผูท่ี้เข้ามาจะเป็นใคร  

เมื่อดาบยาวเงื้อขึ้นก็เป็นต้องมีฝนโลหิตพร่างพรมและร่างไร้วิญญาณ 

ทีล้่มลง!

ไม่รู้ว่าเดินมาไกลเพียงใด และไม่รู้ว่าสังหารคนไปมากมายเท่าใด  

เขารูเ้พียงต้องมุง่หน้าไปไม่หยุด ฟาดฟันดาบไม่หยุด และแล้วสรรพส�าเนยีง 

รอบกายก็บางลง เบาลง...สังหารทหารวายุเมฆาจนส้ินแล้วกระนั้นหรือ  
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หรอืเป็นทัพราชองครกัษ์ทีถู่กทัพวายุเมฆาสงัหารสิน้? สิง่เหล่านัน้ราวกับ 

ไม่ส�าคญัทัง้น้ัน เขาแค่ต้องมุง่ไปข้างหน้า สังหารทกุคนทีข่วางทาง จากนัน้ก ็

บัน่ศรีษะเฟิงซอีว๋ินลงมาแล้วกลบันครหลวง กลบัไปอยู่ข้างกายฝ่าบาท!

เบ้ืองหน้ามบีางสิง่วบูไหว แสงแยงตาเหินผ่านท้องฟ้าราวอสนีบาต 

คละเคล้ากับเสียงค�ารามรวดร้าวของลมที่ถูกกรีดผ่าน ชั่วเวลาน้ัน 

ในความมึนงงเขาก็กระจ่างแจ้ง จู่ๆ เขาก็ย้ิมออกมา ในฐานะนักรบ 

ก็ควรเป็นเยี่ยงนี้! เขายกข้อมือ ดาบเล่มโตแปลงเป็นรุ้งยาวพุ่งออกไป... 

จากนัน้สตริบัรูก็้พลนัแจ่มชดั มองเหน็ได้ถนดัตาว่าดาบกับศรเงนิพุ่งปราด 

ดจุสายฟ้า สวนกันกลางอากาศแล้วเลยไป...

สวบ! หไูด้ยินเสียงอย่างชดัเจน แต่ร่างกายคล้ายกับสญูเสยีการรับรู ้

ไปแล้ว หว่างคิว้มีบางสิง่ซมึออกมา ไหลลงสูด่วงตา เมือ่ยกมอืปาดกลบั

สัมผัสถูกศรยาวซึ่งเสียบลึกลงสู่หน้าผาก! ร่างของเขาก�าลังหงายไป 

ด้านหลงั พละก�าลงัท้ังหมดราวถูกสบูออกไปช้าๆ สิง่ท่ีเข้าสูส่ายตาคือเวิง้ฟ้า  

สดุลกูหูลกูตา ไพศาลถึงเพียงน้ัน มดืมดิถึงเพียงนัน้...เขารูส้กึได้เลอืนรางว่า

เบือ้งหน้าคล้ายกับมบีางสิง่ล้มลง แต่นัน่ก็ไม่เก่ียวกับเขาอกีต่อไป

มอืของเขาล้วงเอาพระราชโองการม้วนนัน้ออกมาจากอก น่ันคอืสิง่ซึง่ 

ฝ่าบาทสัง่ให้มอบแก่ชงิอ๋อง ทว่าเขายังไม่มโีอกาสพบหน้าชงิอ๋องเพ่ือมอบ

ความกรณุาของฝ่าบาทให้นางเลย แต่อย่างไรก็ต้องให้นางรู้ ให้นางรับรู้ว่า 

ฝ่าบาทคอืเหนอืหัวผูเ้มตตาและพระทัยกว้าง

นิว้คลายออกอย่างอ่อนล้า ลมสายหน่ึงโชยมา พัดให้พระราชโองการ 

บนพ้ืนลอยข้ึนและคลี่ออกกลางอากาศ บนกระดาษขาวทรงสี่เหลี่ยม 

ยาวสองเชียะกลับมีอักษรขนาดใหญ่เพียงค�าเดียวว่า 'อภัยโทษ'!

อภัยโทษ?
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มมุปากตงซฟ่ัูงเผยอขึน้อย่างสิน้แรง บดัน้ีเขาพลนักระจ่างแจ้ง แค่ว่า...

เขาคล้ายจะท�าให้ความต้ังใจของฝ่าบาทต้องเหลวเลยเสียแล้ว!

อภัยโทษ!

ฝ่าบาท ไม่ว่ากระหม่อมจะพ่ายหรือมีชัยเหนือเฟิงซีอวิ๋น พระองค ์

ก็ล้วนแต่ทรงเว้นอาญาให้กระหม่อม

ฝ่าบาท นี่คือบัญชาของพระองค์หรือ แต่กระหม่อมไม่ต้องการ! 

พระองค์ต่างหากคือเหนือหัวเพียงหนึ่งเดียวของกระหม่อม!

"โบราณว่าใจคนจรงิไม่สัน่คลอน จนชพีถอนยังแน่วแน่เพ่ือแผ่นดิน 

โลหติหลัง่ล้างทัว่ทัง้พิภพ กระดกูขาวถูกกลบใต้หมูต่ฤณ ไม่กลวัฝุน่กลนืเถ้า 

กายหายสิน้ จติโผบนิฉายชดัยังฟ้าคราม!" ตงซฟ่ัูงร�าพัน เสยีงค่อยๆ เบาลง 

ทลีะน้อย เขาลัว่องิก็ราวกับจะสงัดตามไปด้วย

"ฝ่าบาท...เถาเหยี่ย..."

ตงซูฟั่งแม่ทัพใหญ่นายสุดท้ายแห่งจักรวรรดิต้าตงหลับตาลงใน 

รัชศกจิ่งเหยียนปีที่ ย่ีสิบเจ็ด เดือนสิบ วันที่ ย่ีสิบห้า ปลายยามอิ๋น  

วาจาสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้คือ 'ฝ่าบาท...เถาเหยี่ย...'

เวลาเดยีวกันน้ันฮ่องเต้จิง่เหยยีนตีก้�าลงัน่ังสมาธิข้ามคืนอยู่ในต�าหนัก

ติง้เทา ส่วนตงเถาเหย่ียก�าลงัสูศึ้กอยู่กับหวงเฉา

ส�าหรบัแม่ทพัในปลายยุคผูน้ี ้ คนรุน่หลงัวิจารณ์ว่าเขา 'หวัรัน้และ

สายตาตืน้เขนิ' แต่ค�าว่า 'ภกัด'ี ซึง่นักประวตัศิาสตร์จารเอาไว้กลบัมมิผีูใ้ด 

โต้แย้ง

การศกึมาถึงช่วงท้ายแล้ว ทหารราชองครกัษ์บนเขาลัว่องิทีร่อดชวิีต

มน้ีอยจนนับได้ แต่ฉีซู ่สวียวน และเฉิงจอืผูอ้ตุส่าห์ได้พบกันก็ไม่ตืน่เต้นยินด ี
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สกัครึง่ส่วน สายตาทีส่บกันล้วนแต่รุม่ร้อนกระวนกระวาย เหล่าแม่ทัพใหญ่ 

ผูป้ระจนัหน้ากับข้าศึกพันหมืน่ก็ยังสงบสขุมุได้ ยามนีก้ลบัไม่อาจอ�าพราง

ความกลวัลนลานในใจได้เลย

เพลิงไหม้บนยอดเขาลั่วอิงอ่อนก�าลังลงทีละน้อย ดับมอดลง 

อย่างช้าๆ...แต่ฝ่าบาทเล่า จิว่หรงเล่า หลนิจเีล่า เหตใุดจงึหาไม่พบสกัคน 

พอเคลื่อนสายตามองรอบด้านก็เห็นซากศพเกลื่อนกลาด ในนั้นมีทหาร 

วายุเมฆามากมายนัก!

"ต่อให้ต้องขดุเขาลกูน้ีจนราบก็ต้องหาพวกเขาให้เจอ!" เสยีงเฉงิจอื 

ท้ังหนาท้ังแหบ เขาหลบสายตาของอกีสองคน กวาดมองไปเบือ้งหน้าแทน 

แต่ภเูขาซากศพและทะเลเลอืดนัน่ก็ท�าให้เขาต้องหลบัตาแน่น!

ทนัใดนัน้สวียวนก็เขม้นมอง จากนัน้ก็ก้าวเรว็ๆ ออกไป แต่เดนิไป 

เพยีงครึง่ทางก็ชะงกัฝีเท้า ราวกับตรงหน้ามสีิง่น่ากลวับางอย่างกระท�าให้

เขาพรัน่พรงึ ท�าให้เขาไม่กล้าสบืเท้าต่อไปอกีแม้แต่คร่ึงก้าว!

ฉซู่ีและเฉงิจอือยู่ด้านหลงัเขา เท้าซึง่เดมิยกขึน้พลนัวางกลบัลงไป  

ไม่กล้าเข้าใกล้ขึน้มาอย่างฉบัพลนั ล่วงไปเน่ินนานทัง้สองถึงยกเท้าท่ีเสมอืน

หนกัพันชัง่ขึน้ ก้าวไปทลีะก้าวอย่างเชือ่งช้า คล้ายกบัว่าหากเดนิช้าสกัหน่อย 

สิง่น่ากลวับนทางข้างหน้าก็จะมลายไป แต่ระยะทางกลบัสัน้เหลอืใจ ไม่ว่า 

พวกเขาจะหน่วงเหน่ียวเย่ียงไร สดุท้ายก็ต้องเผชญิหน้าจนได้

"หลิน...หลินจี..." น�้าเสียงแหบใหญ่ของเฉิงจือขาดห้วงกลางคัน  

ลมหายใจถ่ีกระชัน้ หวัไหล่สะท้านรุนแรงอย่างมอิาจควบคมุ ต่อมาร่างมหมึา

ของเขาก็ทรดุลง คกุเข่าอยู่บนพ้ืนท่ีเตม็ไปด้วยโลหติ สองมอืกุมศีรษะแน่น...

"อ๊าก!!!!!"

เสยีงโหยหวนรวดร้าวสะท้อนก้องท่ัวเขาล่ัวองิ เขย่าให้เกิดเสยีงสะท้อน
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บาดหสูะเทือนใจระลอกแล้วระลอกเล่า

ฉีซู ่และสวียวนมิได้แผดเสียงร้อง แต่ร่างกายก็คล้ายกับไม่อยู่ 

ใต้การควบคุมของพวกเขาอีกแล้ว ทรุดลงคุกเข่าอย่างไร้เรี่ยวแรง

"น่ี...ไม่มีทางเป็นหลินจีไปได ้ "  สวียวนผู ้ เยือกเย็นมีเหตุผล 

มาแต่ไหนแต่ไรพึมพ�าขึ้น ปรารถนาจะได้ค�ายืนยัน

ทว่าไร้ซึ่งเสียงตอบ ฉีซู ่เพียงเคลื่อนเข่าทั้งสอง เมื่อขยับมาถึง 

ข้างร่างนัน้ บรุษุผูห้นกัแน่นสขุุมเสมอมาก็ฟุบลงกับพ้ืน น้ิวท้ังสบิจกิพ้ืนแน่น 

ปล่อยให้หินภูเขาแหลมคมกรีดฝ่ามือ!

มอืเกาทณัฑ์เทพแห่งกองทัพวายุเมฆาบดันีเ้อนกายสงบนิง่อยู่บนพ้ืน 

นอนอยู่กลางโลหติของเขาเอง มอืยังคงกุมเกาทณัฑ์ยาวแน่น ทว่าเขามอิาจ 

น้าวสายยิงศรได้อกีแล้ว เพราะดาบยาวเล่มหนึง่ปักอยู่บนศรีษะ และผูท้ี่

เอนกายอยู่ห่างจากเขาไม่ไกลก็คอืแม่ทพัใหญ่ตงซฟ่ัูงทีม่ศีรเงนิดอกหน่ึง

เสยีบทะลหุว่างค้ิว!

เสียงฝีเท้าอาชาดังขึ้นอีกครา เพียงครู่เดียวกองทัพสีด�าก็มาถึง

ประหนึ่งขนนกท่ีพลิ้วผ่าน ในโลกนี้ทัพที่รวดเร็วปานนี้ก็มีแค่ทัพปีกกาฬ

เท่านั้น แต่ทหารวายุเมฆาบนเขากลับไม่มีสักคนที่โห่ร้องยินดี

ศึกยุติแล้ว สหายทอดกายเกลื่อนเต็มพ้ืน ซากศพเกลื่อนเต็มเขา 

ความผิดหวังเต็มอก ความทุกข์ระทมเต็มหัวใจ

ภูเขาลัว่องิเงยีบสงดัเป็นพิเศษ ไม่มเีสยีงศสัตราวุธ ไม่มเีสยีงตะโกน

ประหัตประหาร และไม่มีเสียงมนุษย์...คนนับด้วยหลายหมื่นอยู่ ณ ที่นี้ 

แต่กลบัมเีพียงความน่ิงสงดัอันหนกัอ้ึง

เหล่าทหารปีกกาฬจ้องมองภาพตรงหน้าด้วยอาการปากอ้าตาค้าง 
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พวกเขาต่างเป็นนักรบผู้ผ่านสมรภูมิอันเป็นป่าดาบฝนเกาทัณฑ์มาก่อน 

เช่นกัน ทว่าความอเนจอนาถตรงหน้ากลบักระแทกให้หัวสมองว่างเปล่า 

ภาพเช่นน้ีเป็นผลจากศึกดุเดือดปานใดกัน!

"ฝ่าบาท เรามาสายเสียแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"

ตวนมูเ่หวินเซงิกับเฮ่อชีซ่มูองเฟิงหลนัซท่ีีเบือ้งหน้าอย่างพร้อมเพรยีง 

จากนัน้ถึงละสายตาไปทางทัพวายุเมฆาบนเขาลัว่องิ ยามนัน้มริูด้้วยเหตใุด 

ในหัวอกพวกเขาก็บงัเกิดไอเย็นเยียบกระแสหนึง่

"จบสิ้นแล้ว..." เฟิงหลันซีเอ่ยออกมาโดยไม่รู้ตัว

จบสิน้แล้ว...สิง่ทีจ่บสิน้คืออะไรเล่า การศกึจบสิน้หรอืมสีิง่อืน่ทีจ่บสิน้?

เสยีงกีบเท้าอาชาประปรายดงัขึน้ พอเอยีงศรีษะมองไปก็พบอาชา

ย่างก้าวมาแต่ไกล คนชดุครามผูห้น่ึงโยกเยกไปมาอยู่บนหลังอาชา

"ยงอ๋อง ซีเอ๋อร์เล่า" จิ่วเวยกระโดดลงจากอาชาอย่างทุลักทุเล  

ต้ังค�าถามกับเฟิงหลันซีด้วยอาการเหนื่อยหอบ เขาไม่รู้วิชายุทธ์ วิชา 

ขับควบอาชาก็ไม่ถ่องแท้ ดังนั้นจึงเพิ่งถึงเอาบัดนี้

เฟิงหลันซีได้ยินค�าสีหน้าก็แปรเปลี่ยนทันใด นัยน์ตาลึกล�้าดุจ 

ห้วงสมทุรมดืมดิเกิดระลอกคล่ืน เขาเหินร่างจากอาชาตรงขึน้เขาประหนึง่ 

ดังอสนีบาตสีหมึก เพียงพริบตาก็หายลับไป

ตวนมูเ่หวินเซงิกับเฮ่อชีซ่ตูะลตีะลานตดิตามไป จิว่เวยก็วิง่ขึน้เขาไป

เช่นกัน เสยีดายแต่ว่าเขาผูไ้ม่รูว้ชิาตัวเบาถูกท้ิงอยู่ห่างลิบ

เมือ่พวกเขาไปถึงทางลาดของกลีบแรก เงาร่างคนตรงหน้ากลบัท�าให้

พวกเขาชะงกัฝีเท้าโดยพลนั

ฉซีู ่ สวียวน และเฉงิจอืก้มศีรษะคุกเข่าอยู่กับพ้ืน ตรงกลางระหว่าง

พวกเขามคีนผูห้นึง่เอนกายอยู่โดยไร้เสยีงไร้ลมหายใจ
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หรือว่า...ชั่วเวลานั้นกระแสเย็นเยียบเกรี้ยวกราดสายหน่ึงก็แผ่เข้า

คุกคามเฟิงหลันซี ส่งให้ร่างของเขาโงนเงน แทบจะยืนไม่อยู่

ตึก...ตึก...ตึก...

กลางขุนเขานิ่งสงัดพลันมีเสียงฝีเท้าดังขึ้น ราวกับแต่ละย่างก้าว 

ล้วนกระแทกศิลาบนภูเขาก้อนหนึ่งให้ดังสะท้าน กังวานจากบนลงล่าง  

จากไกลมาใกล้ได้อย่างมจีงัหวะจะโคนย่ิง...

บรูพาทศิมแีสงอรโุณทัยสาดข้ึนแล้ว ทกุสิง่บนเขาลัว่องิแจ่มชดัข้ึน 

ทีละน้อย เงาร่างซึ่งก้าวมาจากยอดกลีบที่สองปรากฏเข้าสู่สายตาของ 

คนทัง้หลายอย่างแช่มช้า ใกล้เข้ามาทลีะก้าว ชดัข้ึนทีละนดิ พริบตาท่ีเห็น

ได้ชดัแจ้ง คนทัง้หมดก็ล้วนตระหนกจนมอิาจหายใจ!

คนผู้นั้น...นั่นคือมนุษย์โลหิต!

ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เส้นผมทุกเส้นไปจนถึงผิวกายทุกส่วน 

ล้วนเป็นสีโลหิตแดงฉาน กระทั่งดวงตาคู่นั้นก็ราวกับถูกโลหิตฉาบทับ 

ประกายซึง่สะท้อนออกมาแดงก�า่และเยน็เยียบ คนผูน้ั้นมองตรงไปเบือ้งหน้า

ในลกัษณะแขง็ท่ือ ประหน่ึงตรงหน้าคอืความว่างเปล่า มอืขวากุมกระบีย่าว 

เล่มหน่ึงที่กลายเป็นกระบี่โลหิตไปแล้ว เลือดสดๆ ยังหยดลงทีละหยด  

มอืซ้ายกุมภูษายาวผนืหน่ึง ภูษาน้ันก็เป็นภษูาโลหิต ลากยาวอยู่เบือ้งหลงั...

ด้านหลงัมนัีกรบอาภรณ์เงินสีน่ายติดตามอย่างใกล้ชดิ

แสงอรุณอ่อนจางช่วยขับจากด้านหลัง สตรีผู้ประดุจก้าวออกจาก

ทะเลสาบโลหิตผู้น้ีในกาลข้างหน้าถูกเรียกว่า 'เฟ่ิงหวงโลหิต' เพราะ 

ภาพในเวลาน้ี

"ฝ่าบาท!"

ฉีซู ่ สวียวน และเฉิงจือบังเกิดความรู ้สึกท้ังโศกเศร้าและยินด ี
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ผสมปนเป พวกเขาหยัดกายขึ้นปราดไปข้างหน้า เวลาน้ันน�้าตาก็ทะลัก 

ออกมาอย่างเหลอืจะควบคุม หมายจะเอ่ยบางสิง่ ทว่าล�าคอกลบัถูกอดุไว้ 

ได้แต่มองฝ่าบาทของพวกเขาทัง้น�า้ตา มองท่านอ๋องผูห้วนกลบัมาอย่าง

ปลอดภัย!

ในที่สุดสายตาเฟิงซีอว๋ินก็เคลื่อนไปจับร่างของพวกเขา จากนั้น

เสียงเย็นชาเรียบสนิทก็ดังขึ้น "พวกเจ้ามากันหมดแล้ว"

"ฝ่าบาท ทรงปลอดภัยดีก็ดีแล้วพ่ะย่ะค่ะ" เฉิงจือปาดหยาดน�้าตา

บนหน้าพร้อมกับเอ่ยสะอึกสะอื้น

"อืม ข้าไม่เป็นอะไร" เฟิงซีอว๋ินพยักหน้า เหมือนจะย้ิมให้อีกด้วย  

ทว่าโลหิตท่ัววงหน้าน้ันกลับท�าให้ผู้อื่นมิอาจมองสีหน้าของนางให้ชัดได้  

"ข้าแค่เหนือ่ยนิดหน่อยเท่านัน้ อยากหลบัสกัต่ืนเหลอืเกิน"

"ฝ่าบาท"

ฉีซู่กับสวียวนปราดเข้าไปหา แต่เมื่อจะเอ่ยปากกลับไม่อาจกล่าว

ต่อไปได้

เฟิงซีอวิ๋นมองไปทางพวกเขา ต่อมาก็เห็นหลินจีซึ่งอยู่บนพ้ืน นาง 

พยักหน้าน้อยๆ "หลนิจก็ีเหนือ่ยแล้วเหมอืนกันหรอื เขาหลับไปแล้ว" นาง 

ละสายตาอกีครา ย้ายไปจบับนร่างจิว่เวยแล้วเอ่ยเสยีงแผ่วเบาว่า "จิว่เวย 

จิว่หรงก็หลบัอยู่ในถ�า้บนเขาเช่นกัน เจ้าไปอุ้มเขาลงมาได้หรือไม่"

"ซีเอ๋อร์..." จิ่วเวยหนาวสะท้านในอก

เฟิงซอีว๋ินไม่รอให้เขากล่าวจบกหั็นไปหาเฉงิจอื "เฉิงจอื ข้ากลวัผู้อืน่

จะไปรบกวนจิว่หรง ดงันัน้จงึวางศลิาก้อนหนึง่บงัปากถ�า้ไว้ เจ้าไปช่วยจิว่เวย

เคลือ่นมนัออกได้หรอืไม่"

"ฝ่าบาท..." น�า้เสยีงและอากัปกิรยิาของเฟิงซอีว๋ินท�าให้เฉงิจอืพร่ันพรงึ
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"ท่ีจรงิจิว่หรงรกัสะอาดย่ิง ไม่ชมชอบให้ผูอ้ืน่แตะต้องตวั" เฟิงซอีว๋ิน 

กลบัพูดเองเออเองอกีครา "แต่หากให้จิว่เวยเป็นผูไ้ปอุม้เขา เฉงิจอืไปย้ายศิลา 

เขาต้องยินดแีน่"

ว่าแล้วนางก็เดนิลงเขาไปเอง ตัง้แต่ต้นจนจบนางมไิด้เหลอืบแลไปทาง

เฟิงหลนัซแีม้สกัหน และมไิด้มองกองทัพปีกกาฬหลายหมืน่นายทียื่นอยู่

เบือ้งหน้าจนนิดเดียว

ศึกนี้บนเขาลั่วอิงผู้ท่ีก�าชัยในท้ายที่สุดก็คือชิงอ๋อง ทว่าชัยชนะน้ี 

กลับแลกมาด้วยราคาแพงแสนแพง แค่ศึกเดียวนางไม่เพียงสูญเสีย 

ทหารคนสนิทไปสองนาย แต่ทัพวายุเมฆาในบัญชาเกือบสามหมื่นนาย 

ยังดับชีพไปถึงหนึ่งหมื่นสองพัน! ศึกน้ียังเป็นศึกอันยากเข็ญที่สุดนับแต่ 

ก่อตั้งกองทัพวายุเมฆามา และก็เป็นศึกท่ีมีผู้บาดเจ็บล้มตายมากที่สุด 

นบัแต่เริม่มสีงคราม! โดยทหารราชองครกัษ์นัน้มลายสิน้หมดทัง้กองทัพ!

ในสายตานกัประวติัศาสตร์ศกึน้ีเป็นหลกัฐานอนัแน่นหนาถึงเร่ืองทีว่่า 

ชงิอ๋องคอืนกัพิชยัสงครามผูเ้ลศิล�า้ นางอาศยัทหารเกือบสามหมืน่ล่อทพัใหญ่

เจด็หมืน่เข้าไปในเขา ท�าลายจติฮกึเหมิและบัน่ทอนก�าลงัพลของพวกเขา 

ครัง้แล้วครัง้เล่า ครัน้แล้วจงึให้ทัพวายุุเมฆาห้าหมืน่นายทีซุ่ม่เอาไว้มาขจดั 

ยอดทหารกลุ่มสุดท้ายแห่งจักรวรรดิต้าตงจนราบคาบ การวางกลยุทธ์

ทั้งหมดสมบูรณ์หมดจดย่ิง อุบายที่ใช้ก็อัศจรรย์เหนือสามัญ คูค่วรแก่

สมญัญา 'เฟ่ิงอ๋ององค์ท่ีสอง' อย่างแท้จรงิ

นักประวัติศาสตร์นับเพียงผลลัพธ์ในตอนท้ายเท่านั้น ส่วนทหาร 

วายุเมฆาหมื่นกว่านายท่ีดับวิญญาณลง ในสายตาพวกเขาก็เป็นเพียง 

สิ่งแลกเปลี่ยนน้อยนิดที่จ�าต้องจ่ายเพ่ือชัยชนะ แต่พวกเขากลับไม่รู้ว่า 
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การตกล่วงไปของหนึง่หมืน่กว่าชวิีตนีเ้ป็นความกระทบกระเทือนท่ีปวดร้าว

ปานใดส�าหรับเฟิงซีอว๋ิน! พวกเขาไม่รู้ว่าหมื่นกว่าชีวิตท่ีเสียไปนี้เท่ากับ

เป็นการกรดีรอยแผลหมืน่กว่าสายลงบนร่างของนาง ท�าให้โลหิตเนืองนอง  

เข้าเน้ือจนเห็นกระดูก!

เดือนสิบ วันที่ยี่สิบหก ปลายยามเซิน

"ลิ่วอวิ้น ตอนนี้ฝ่าบาททรงเป็นเช่นไรบ้าง"

ในกระโจมอ๋อง อู่เม่ยผู้คอยติดตามชิงอ๋องกระซิบถามลิ่วอวิ้น

ลิว่อว้ินขมวดคิว้เรยีวดัง่ใบหลวิแล้วส่ายหน้าอย่างเป็นห่วง "ทนัทท่ีี

เสดจ็กลบัมา ฝ่าบาทก็สรงน�า้ แต่ทรงแช่อยู่ในถังน�า้เกือบสองชัว่ยามแล้ว 

ถึงข้าจะเปลี่ยนน�้าอุ่นให้เงียบๆ จะได้ไม่ทรงจับไข้ แต่แช่อยู่ในน�้านาน 

ถึงเพียงนัน้ก็ไม่ดีต่อพระวรกายอยู่ดี"

"อะไรนะ" อู่เม่ยร้องเสียงหลง แล้วก็รีบยกมือทั้งสองข้ึนปิดปาก 

ทันใด "ยังทรงแช่อยู่ในน�า้อีกหรอื นีจ่ะได้อย่างไรกัน ข้าหลงนึกว่าฝ่าบาท

ทรงพักผ่อนอยู่เสยีอีก"

"ฝ่าบาทอาจเผลอบรรทมในถังน�้าก็ได้" ลิ่วอว้ินตอบเช่นนี้ เพราะ 

นางเองก็ไม่อาจแน่ใจว่าท่านอ๋องบรรทมไปแล้วจรงิหรอืไม่ แม้ว่าทกุครา 

ทีน่างเข้าไปเปลีย่นน�า้ ดวงตาของเฟิงซอีว๋ินล้วนแต่ปิดอยู ่ทว่า...

ทันใดนั้นเสียงน�้าซู่ซ่าก็ดังขึ้น ทั้งสองสะดุ้ง

"ฝ่าบาททรงตื่นแล้ว?"

ลิ่วอวิ้นและอู่เม่ยรีบก้าวเข้าไปด้านใน

"ฝ่าบาท ทรงตื่นบรรทมแล้วหรือเพคะ!"

เฟิงซีอวิ๋นพยักหน้าอย่างชืดชา
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ลิ่วอว้ินและอู่เม่ยรีบช่วยเช็ดกายแล้วสวมอาภรณ์ให้นาง สายตา 

เฉยชาของเฟิงซีอว๋ินหลุบลงน้อยๆ จากน้ันก็จับจ้องบนอาภรณ์ นี่คือ 

ชดุตัวในซึง่ท�าจากแพร เน้ือผ้าเบานุ่ม สขีาวหมดจดดจุหิมะ สขีาวทีข่าว 

ราวหิมะบดัน้ีกลบัขาวจนทิม่แทงดวงตา

"ชุดเล่า?" จู่ๆ นางก็ถามขึ้น

"เพคะ?" อู่เม่ยชะงัก ก็ทรงก�าลังสวมอยู่มิใช่หรือ

"ชุดของข้าเล่า" เฟิงซีอวิ๋นถามซ�้า แววตาเปลี่ยนเป็นคมกริบ

"ทรงหมายถึงฉลองพระองค์ชุดเดิมหรือเพคะ" เป็นลิ่วอวิ้นที่ต้ังสติ 

ได้ก่อน "เมือ่ครู่หม่อมฉนัให้เสาเหยียนน�าไปซกั..."

ยังกล่าวมทัินจบประโยค แววตาคมกรบิดจุคมดาบก็ตวัดมองมาทันใด 

เป็นเหตใุห้วาจาของนางติดอยู่ท่ีล�าคอจนสิน้

"ผู้ใดให้เจ้าเอาไปซัก"

เสยีงตวาดดงัขึน้ สองคนท่ีหวาดหว่ันยังมทินัตอบ เงาร่างตรงหน้า 

ก็ไหววูบ จากนัน้ก็ไม่เห็นเฟิงซอีว๋ินเสยีแล้ว

"หา? ฝ่าบาท พระองค์ยังสวมฉลองพระองค์ไม่เสรจ็เลยเพคะ!" ลิว่อว้ิน 

รบีร้อนถลาออกไป ในมอืยังประคองชดุอ๋องสขีาวเอาไว้ แต่เมือ่ออกจาก

กระโจมแล้ว ไหนเลยยังจะเหน็เงาเฟิงซอีว๋ินได้

วันน้ันทหารมากมายได้เห็นชิงอ๋องที่สวมเพียงชุดตัวในบางเบา 

เหนิร่างผ่านกลางค่ายไปด้วยตาของตวัเอง ว่องไวถึงเพียงนัน้ ทัง้ยงัร้อนรน

และหวาดกลวัถึงเพียงน้ัน เป็นเหตุให้มมิผีูใ้ดไม่หลงนึกว่าเกิดเรือ่งใหญ่โต 

บางอย่าง ดังนั้นเหล่าทหารวายุเมฆาจึงรีบพากันไปรายงานขุนพลฉีซู่  

สวียวน และเฉงิจอื ส่วนทหารปีกกาฬก็รบีรดุไปรายงานยงอ๋อง
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เสาเหยียนที่อยู่ริมแม่น�้ามองอาภรณ์โลหิตกลิ่นคาวคลุ้งแสบจมูก 

ในมอื มองน�า้อนัเย็นเฉยีบในแม่น�า้ อดขมวดค้ิวชวนมองแล้วถอนใจยาว

มไิด้

ตามความเห็นนาง ฉลองพระองค์น้ีไม่จ�าเป็นต้องซกัแล้วจรงิๆ เพราะ

เลอะโลหิตมากมายถึงเพียงน้ีจะล้างให้สะอาดอย่างไรไหว ฝ่าบาทหรือก็ใช่ว่า 

จะทรงขาดแคลนฉลองพระองค์ มสิูโ้ยนทิง้ให้สิน้เรือ่งสิน้ราว นางเองจะได้ 

ไม่ต้องเหนื่อยยากด้วย แต่ลิ่วอว้ินดึงดันไม่ยอม บอกว่าฝ่าบาทต้องทรง

ประสงค์จะเก็บไว้แน่ ฮ!ึ นางไม่เชือ่หรอก ลิว่อว้ินต้องจงใจกลัน่แกล้งนาง

เพราะนางลอบมองยงอ๋องแน่ๆ

เสาเหยียนหยิบอาภรณ์เปื้อนโลหิตมาจะจุ ่มลงในแม่น�้าอย่าง 

ยอมรบัชะตา ทว่ายังมทัินสมัผสัน�า้ กระแสเย็นเยียบสายหน่ึงก็ช�าแรกผวิ 

เป็นเหตใุห้นางอดผงะแล้วหดมอืกลบัมไิด้

"หยุดนะ!"

ทนัใดน้ันเสยีงตวาดก็ดงัขึน้ นางสะดุง้จนมอืสัน่ อาภรณ์เป้ือนโลหตินัน้

จงึร่วงลงสูแ่ม่น�า้ นางยังไม่ทันจะกรดีร้อง ข้างหูก็มเีสยีงลมวูบผ่าน กระโชก 

จนผวิแสบชา เบือ้งหน้าพร่าลาย จากนัน้ก็บังเกิดเสยีงตูม้ บางส่ิงตกลงไป

ในน�า้ ละอองน�า้สาดกระเซน็บดบังสายตาของนาง

"เจ้าคนซุ่มซ่ามที่ใดกัน!" เสาเหยียนยกแขนเสื้อขึ้นปาดหยาดน�้า 

บนใบหน้าออกพร้อมกับโวยวาย แต่เมือ่มองเห็นตรงหน้าชดัตา นางก็ตาค้าง

ลิน้พันทนัที "ฝะ...ฝ่าบาท..."

เฟิงซอีว๋ินยืนอยู่กลางแม่น�า้ หายใจหอบถ่ีราวกับเพ่ิงว่ิงตะบงึมาพันลี้ 

เส้นผมยาวและเสือ้ผ้าถูกน�า้จนเปียกชุม่ สายน�า้เย็นเฉียบท่วมเสมอหัวเข่า 

ทว่านางคล้ายกบัไม่รบัรู ้ เพียงถลงึตาใส่เสาเหยียนอย่างเยน็ชาจนถึงขัน้ 
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เคอืงแค้น ส่วนอาภรณ์โลหติชดุนัน้ถูกนางใช้สองมอืกอดไว้ในอกเป็นอย่างดี

"ฝ่าบาท หม่อมฉนั..." เสาเหยียนทรดุลงคกุเข่า ประหว่ันจนสัน่เท้ิมไป 

ทัง้ร่าง เฟิงซอีว๋ินจ้องนางด้วยสายตาเย็นชาดดุนัถงึเพียงนัน้ ราวกับนาง  

ก่ออาญาใหญ่หลวงอนัมอิาจอภยัได้ แต่นางกลบัไม่รูเ้ลยว่าได้ล่วงเกินอกีฝ่าย

ทีต่รงไหน

"ลุกขึ้น"

เสยีงเย็นเยือกดงัขึน้ เสาเหยยีนเงยหน้าก็เหน็เฟิงซอีวิน๋ก�าลงัยกขา

ก้าวขึน้ฝ่ัง สองเท้าเปลอืยเปล่าเหยียบพ้ืนดิน ทิง้คราบโลหิตเปียกชุม่เอาไว้

"ฝ่าบาท พระบาทเป็นแผลแล้วเพคะ!" เสาเหยียนร้องด้วยความตกใจ

ทว่าเฟิงซีอว๋ินกลับไม่ได้ยินวาจาของนางเลย ทหารวายุเมฆาและ

ทหารปีกกาฬทีร่ดุมาตามรายงานยืนอยู่ตรงหน้าแล้ว เมือ่เห็นนางยืนอยู่ริมฝ่ัง

อย่างปลอดภัยก็พากันชะงักฝีเท้า ด้านหน้าสุดของพวกเขา เงาร่างสีด�า 

ยืนอยู่อย่างเงยีบงัน

เฟิงซีอว๋ินเคลื่อนฝีเท้าเดินไปทีละก้าว ใกล้เข้าไปเรื่อยๆ ในที่สุด 

คนทั้งสองก็เผชิญหน้ากัน

เมือ่มองดวงหน้าสงบสขุุมดงัวนัวานตรงหน้าแล้ว ดวงหน้าชดืเนอืยของ

เฟิงซอีว๋ินก็แดงก�า่ข้ึนทันใด ดวงตาท้ังคูจ้่องน่ิงไม่หวัน่ไหว วาววับประหนึง่ 

จะคัน้น�า้ออกมาได้ โชติช่วงประหน่ึงสามารถจดุเพลงิแดงฉานให้ลกุโชน 

ขึ้นมาได้ แต่แววตาซึ่งฉายออกมากลับเย็นเยือกคมปลาบถึงเพียงน้ัน!  

รมิฝีปากนางสัน่ระรกิไม่หยุด ในดวงตาทอแววต่างๆ ผันแปรเปล่ียนไป... 

นั่นคือขุ่นเคือง คือโกรธกริ้ว คือคับแค้น คือเสียใจภายหลัง คือขมข่ืน  

คอืเจบ็ปวด คอืโศกเศร้า คอืชงิชงั...มอืของนางคล้ายกบัขยับขึน้ในจงัหวะใด

จงัหวะหนึง่ เฟิงหลนัซถึีงกับสมัผสัได้ถึงจติสงัหารอนัเกร้ียวกราด...
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ทว่าในชั่วพริบตาทุกอย่างนี้ก็สลายไป มือท้ังสองของเฟิงซีอว๋ิน

ประสานกันอยูบ่นอก อาภรณ์โลหิตอยู่ในอ้อมแขน ตลอดร่างสัน่สะท้าน  

ฟันขบริมฝีปากแน่นจนโลหิตรินไหล มือซ้ายกุมมือขวาแน่น ยุดฝ่ามือ 

ซึง่พร้อมจะหลดุจากการควบคุมแล้วฟาดออกไปเอาไว้

อึดใจนั้นมือซ้ายขวาของนางประดุจถูกวิญญาณสองดวงควบคุม 

อยู่ หนึง่นัน้จะฟาดออกไปด้วยก�าลงัท้ังหมด อีกหน่ึงน้ันกลับไม่ยอมปล่อย 

มอืขวานัน้จงึสัน่เทิม้อย่างสดุจะควบคมุ ส่วนมอืซ้ายก็รัดข้อมอืขวาแน่นหนา 

เลบ็ฝังลกึลงสูเ่น้ือ รอยโลหิตเป็นสายซมึออกมา...

"ซีอวิ๋น..." เฟิงหลันซียื่นมือออก ใคร่จะรวบคนตรงหน้ามากอดไว้

เสื้อบางเบา เท้าเปลือยเปล่า หยาดน�้าหยดจากปอยผมและ 

เรอืนกายนางไม่หยุด นางกอดอกแน่นด้วยอาการสัน่ระรกิอยู่กลางลมหนาว 

เวลานีค้นตรงหน้าช่างผอมซบู เปราะบาง อ้างว้าง เศร้าสร้อย ท้ังยังงาม 

อย่างอาดูร ซีอว๋ิน...ในอกมีบางสิ่งไหวสะท้าน ทว่ามือเขาย่ืนออกไปได้ 

ครึง่ทางก็ชะงกัค้าง

เฟิงซีอว๋ินพลันยืดกายตรง ร่างที่เดิมสั่นระริกก็นิ่งลงแล้ว อารมณ ์

ทัง้หลายทัง้ปวงมลายสิน้ มอืขวาห้อยลง มอืซ้ายกอดอาภรณ์โลหิตไว้ทีอ่ก  

ตาคูน้ั่นจ้องมองอย่างราบเรยีบไร้คลืน่ไร้ความรูส้กึ

เวลาน้ันเฟิงหลันซีรู้สึกได้ทันทีว่าหัวใจว่างเปล่า คล้ายกับบางสิ่ง 

บนิหายไปอย่างฉบัพลนัและรวดเรว็เหลอืเกนิ แต่อดึใจต่อมากค็ล้ายกบั

ถูกควักเอาบางสิง่ไป ท�าให้เขาเจบ็จนสะท้านไปทัง้ร่าง

ระหว่างทัง้สองก้ันกลางด้วยระยะห่างเพียงก้าวเดยีว แต่เฟิงหลนัซี 

กลบัรูส้กึว่าพวกเขาไม่เคยห่างไกลกนัปานนีม้าก่อน

มิใช่ไกลลิบอย่างสุดขอบฟ้า มิใช่ห่างชนิดทะเลแปรเปลี่ยนเป็น 
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ผืนนา...แต่คนผู้ห่างไปหนึ่งก้าวนี้แปลกหน้าอย่างส้ินเชิง มิใช่เฟิงซีอว๋ิน 

แบบใดๆ ทีเ่ขารูจ้กัในช่วงสบิกว่าปีมาน้ี คนตรงหน้าน่ิงสนทิ เสมอืนแขง็ท่ือ  

ไปแล้ว ดวงตาตรงหน้าเวิ้งว้างว่างเปล่าโดยสมบูรณ์ ไร้ซึ่งความชิงชัง  

โศกเศร้า สิ้นหวัง...ดุจรูปสลักน�้าแข็งอันตระหง่านอยู่บนยอดเขาน�้าแข็ง 

มานบัหมืน่ปี ผนกึเอาความคดิทัง้หมด ความรูส้กึทัง้มวลไว้ หากเป็นได้ 

ก็จะแช่แข็งกระทัง่ชวิีตไปด้วย!

ประสานสายตากันเนิน่นาน ยืนเผชญิหน้าอย่างเงยีบงนั ลมหนาว 

เป่าผ่านรอบทิศ พัดกระพือเสือ้คลมุยาวเส้นผมด�าให้ปลวิลอยขึน้ ดินเหลอืง 

ปลวิว่อนในอากาศ ยามนีฟ้้าดินอ้ือองึบ้าคลัง่ ทว่าก็วังเวงเว้ิงว้างถึงขีดสุด  

ในความไพศาลไร้ขอบเขตสรรพสิง่ล้วนดบัสญู สรรพส�าเนยีงนิง่สงดั มเีพียง 

ลมพัดทรายฟุ้งเท่าน้ัน!

นาง...คิดสังหารเขา! และเมื่อครู่นางแค้นที่ไม่อาจสังหารเขาได้!

เฟิงหลันซียืนอย่างเงียบงัน หัวใจราวถูกดาบน�้าแข็งกรีดเฉือน

"อากาศเย็นนัก...ชิงอ๋องระวังจะจับไข้" เขาได้ยินเสียงเชื่องช้าและ

ชัดเจนยิ่งของตนดังขึ้นในความเวิ้งว้างระหว่างฟ้าดิน

"อมื ขอบใจยงอ๋องทีเ่ป็นห่วง" เฟิงซอีว๋ินพยักหน้า ส�าเนียงด่ังสายธาร 

เนบินาบท่ีไหลเร่ือยอย่างสงบ ไร้คล่ืนไร้ร่องรอย นางกอดอาภรณ์โลหติในอก

แน่น หมนุกายจากไป

"เหมันต์คล้ายจะมาถึงก่อนเวลา..."

ครั้นเห็นเงาหลังที่จากไปอย่างเด็ดเดี่ยวน่ันแล้ว เฟิงหลันซีก็ร�าพัน

เบาๆ หลุบตาลงมองมือของตน รู้สึกเหมือนจะถูกอากาศหนาวเหน็บ 

กระท�าให้สัน่น้อยๆ

เหมันตฤดูนี้คล้ายจะหนาวเย็นยิ่งกว่าปีนั้นที่เสด็จแม่สิ้นเสียอีก!
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"ถึงที่สุดแล้วนางก็ยังคงยึดการใหญ่เป็นหลัก"

เมื่อมองเงาร่างเฟิงซีอว๋ินกลางลมหนาวที่ห่างไปทีละน้อยแล้ว  

ตวนมูเ่หวินเซงิก็ผ่อนลมหายใจแผ่วเบา มอืซึง่กุมด้ามกระบ่ีแน่นเลือ่นออก 

อย่างไร้สุม้เสยีง

"ชิงอ๋อง..." เฮ่อชี่ซูอ้าปากหมายจะเอ่ยบางสิ่ง ทว่าวาจาทั้งหมด 

หายวับไปอย่างกะทันหัน เขาทอดมองไปเบื้องหน้า อาภรณ์ยาวสีขาว 

พลิว้สะบดักลางสายลมไม่หยุด เกศาด�ายาวเหยียดม้วนตลบ ร่างผอมซบู

เปราะบางราวกับจะปลิวตามลมไป เขาจ้องมองอยู่อย่างน้ัน หลงัจากผ่านไป

เป็นนานความค�านึงทัง้หมดก็แปรเป็นเสยีงถอนใจ

ตวนมู่เหวินเซิงหมุนกาย มองไปทางค่ายอันเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของกองทัพวายุเมฆา "วายุเมฆาห้าหมื่น...นอกจากห้าหมื่น ถึงกับยังมี 

อกีห้าหมืน่"

46
พานพบพลัดพราก วิญญาณแห่งกลียุค
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"กล่าวกันตามก�าลงัแคว้นของชงิโจว การมยีอดขุนศกึสบิหมืน่มใิช่

เรือ่งยากอนัใดเลย แค่ว่า..." เฮ่อชีซ่ชูะงักเลก็น้อย มแีววกังวลแฝงอยู่บ้าง 

"ทหารห้าหมื่นนายน้ีของชิงอ๋อง ไม่เพียงทั่วหล้าไม่ล่วงรู้ กระท่ังฝ่าบาท 

ก็คล้ายกับไม่ทรงทราบด้วย"

"กระทั่งฝ่าบาทก็ไม่ทรงทราบ?" ตวนมู่เหวินเซิงหนักอึ้งในหัวใจ

เฮ่อชีซ่ก็ูห่วงเช่นกัน "ก�าลงัท่ีชงิอ๋องซ่อนเร้นไว้มอิาจดแูคลนได้จรงิๆ  

ไม่รูเ้ลยว่าสถานการณ์ภายหน้าจะเป็นเช่นไร มิน่าเล่าชวนอว่ีถึงได้ระแวงระวัง

ขนาดนี"้

"ชวนอว่ีแม้จะต้านทานเต็มที่ แต่ฝ่าบาทก็ยังทรงน�าทัพมาช่วยอยู่

นัน่เอง มากพอให้เหน็ได้ว่าชงิอ๋องมนี�า้หนกัเพียงใดในพระทัยของฝ่าบาท"  

สายตาตวนมู่เหวินเซิงมองไปทางเฟิงหลันซีผู้ยืนน่ิงดุจรูปสลัก เขานึก 

สะทกสะท้อนอย่างลึกซึ้ง "เสียดายเพียงว่าเรามาช้าเกินไป แต่ไม่ว่า 

วันหน้าอ๋องท้ังสองจะเป็นเย่ียงไร เราแค่ต้องจดจ�าไว้ว่านายของเราคือ 

ยงอ๋องก็พอ"

"ใช่" เฮ่อชีซ่ก็ูมองไปทางเฟิงหลนัซเีช่นกัน คนทัง้หลายล้วนจากไป 

หมดแล้ว ทว่าเหนือหัวของพวกเขากลับยังคงยืนกลางสายลมแต่ล�าพัง  

มอืไพล่หลงัมองท้องฟ้า มริูว่้าสภาพจติใจเป็นเช่นไร มรู้ิว่าก�าลงัท�าสหีน้า

แบบไหน แต่เงาหลงัในสายลมนัน้ก็กระท�าให้เขาบงัเกิดความรูส้กึอ้างว้าง

หนาวเหน็บอย่างประหลาด

"ในห้วงฝันเจ็บเศร้าไร้ที่กล่าว ตื่นยังร้าวอาลัยไห้หวนหา

ร่ายค�านึงเป็นสารฝากน�าพา ห่านบินลาปลาว่ายลับไม่รับไป

พึ่งเครื่องสายระบายจิตคนพลัดพราก ทุ้มเสียงลากล�าน�าเป็นสื่อให้
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ไล่ทั่วสายช�้าไม่บรรเทาไป ล้วนเสยีงใจถกูเฉอืนอยูร่อนรอน"*

ในเรือนพักด้านหลังท่ีว่าการซังเฉิง เฟิ่งชีอู๋ถือม้วนหนังสือขับล�า 

ค�ากลอนเบาๆ จากน้ันก็อดถอนใจมิได้ นางเก็บม้วนหนังสือ บทกวีของ 

คนโบราณเย็นหอมวิเวก ทว่ากลับบีบคั้นใจคนนัก นางประคองชาร้อน 

บนโต๊ะขึ้น ให้มือได้สัมผัสไออุ่นในค�่าคืนเหน็บหนาว เมื่อเหลือบตาขึ้น 

สิง่ท่ีเข้าสูส่ายตากลบัเป็นเทยีนสชีาดบนแท่นวางเทยีนทรงดอกบวัซึง่ไหม้

ไปแล้วครึง่เล่ม

"เทียนแดงสังเวชตน แต่อับจนซึ่งหนทาง คืนหนาวน�้าตาพร่าง  

หลั่งแทนผู้ที่ต้องลา" ในเสียงทอดถอนของนางเจือแววเวทนาตนอยู่บ้าง  

นางย่ืนมอือุม้ผผีาบนโต๊ะเลก็ขึน้ ปลายน้ิวกรดีสาย แล้วส�าเนียงแผ่วเบา

ซมึเซาก็ดงักังวานข้ึนในห้อง ทว่าความนัยแห่งบทสงัคตีน้ีจะมสัีกก่ีคนเล่า 

ท่ีฟังเข้าใจ แล้วผูใ้ดเล่าจะเก็บมาใส่ใจ

"แม่นางเฟ่ิง ท่านกนุซอืเหรนิขอพบเจ้าค่ะ" เซีย่วเอ๋อร์ผลกัประตเูข้ามา

อย่างเบามอื

"กุนซือเหริน?" ปลายนิ้วเฟิ่งชีอู๋ชะงัก "เขาหาข้ามีกิจอันใดหรือ"

"ท่านไปพบสกัหน่อยก็จะทราบแล้วมใิช่หรอืเจ้าคะ" เซีย่วเอ๋อร์ยังคง

ย้ิมละไมไปทัง้หน้า

"ดึกแล้ว ไม่สะดวกหรอก ช่วยบอกปัดให้ข้าที" เฟิ่งชีอู ๋กล่าว 

เสียงเย็นชา

"แต่ท่านกุนซือกล่าวว่ามีธุระส�าคัญจะหารือกับแม่นางนะเจ้าคะ  

ยังว่าเกีย่วพันถึงฝ่าบาทด้วยเจ้าค่ะ" เซีย่วเอ๋อร์มองเฟ่ิงชอีูอ๋ย่างจบัสงัเกต 

* ยกมาจากบทประพันธ์ 'ผีเสื้อรักบุปผา' ของเยี่ยนจีเต้า (ค.ศ. 1038-1110) กวีสมัยราชวงศ์ซ่ง
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และก็เหน็สหีน้านางเปลีย่นดังคาด

"ก็ได้" เฟิ่งชีอู๋ตรึกตรองชั่วขณะ วางผีผาลงแล้วลุกตามเซี่ยวเอ๋อร ์

ออกจากห้องไป

กลางโถงของเรือนหน้า เหรินชวนอวี่ก�าลังนั่งตัวตรงอยู่

"แม่นางเฟิ่ง" เมื่อเห็นนางเดินมา เขาก็ลุกขึ้นอย่างสุภาพเรียบร้อย

"ไม่ทราบท่านกุนซือมาเยือนยามวิกาลมีกิจใดหรือ" ดวงตาเฉยชา 

ของเฟ่ิงชอีูก๋วาดมองเหรนิชวนอวีค่ราหนึง่ก่อนจะน่ังลงตรงข้ามเขา

เม่ือพบกับวาจาตรงไปตรงมาของนาง เหรินชวนอว่ีก็มิได้รีบร้อน 

ตอบค�าแต่ประการใด ทว่าจรดดวงตาพินจิพิเคราะห์ สายตามแีววตดัสิน 

อยู่หลายส่วน ประดุจก�าลงัประเมนิคุณค่าก็ไม่ปาน

รออยู่พักใหญ่ก็ยังไม่เห็นเหรินชวนอว่ีเอ่ยปาก เฟิ่งชีอู๋จึงลุกขึ้น  

"หากท่านกุนซอืไม่มธุีระใด ชอีูจ๋ะพักผ่อนแล้ว" กล่าวจบก็หมนุกายผละไป

ทางเรอืนหลงั

"ชอีู.๋..ชอีู ๋ ย่อมต้องให้เฟ่ิงเกาะพักบนต้นอู๋ถง แต่กวาดตามองท่ัวหล้า 

มเีพียงนครหลวงเท่านัน้ทีพ่อจะเป็นอู๋ถงให้เฟ่ิงเกาะได้"

วาจาเหรินชวนอว่ีดังข้ึนจากทางด้านหลัง ท�าให้ฝีเท้านางชะงัก  

เฟิ่งชีอู๋หันกลับ มองเหรินชวนอวี่ด้วยอาการเย็นชา "ค�าน้ีของท่านกุนซือ 

จะหมายความว่ากระไร"

"ปัญญาและรูปโฉมของแม่นางเฟิ่งเป็นหนึ่งในหมื่น หรือจะลดตัว

ไปอยู่ในฐานะผู้ขับเพลงไปชั่วชีวิต?" เหรินชวนอว่ีย้ิมอบอุ่นไปทั้งหน้า  

"ภายภาคหน้าเมือ่การใหญ่ของฝ่าบาทบรรลุ หรอืแม่นางเฟ่ิงไม่คดิจะกอบกู้ 

ชือ่เสยีงบารมขีองสกลุเฟ่ิงอกีครา ไม่คิดจะสบืสานต�านานแห่งสกุลเฟ่ิง?"

เฟ่ิงชอู๋ีจ้องเหรนิชวนอว่ี จ้องอยู่เนิน่นาน และแล้วบนดวงหน้าเย็นชา 
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ราวเกลด็น�า้ค้างแขง็ก็ผดุย้ิมอย่างหายาก ทนัใดนัน้รศัมคีวามงามอนัเฉดิฉนั 

ก็ฉายทัว่โถง กระท�าให้เหรนิชวนอว่ีลอบปีติอยู่ในใจ หลงนกึว่าส่ิงท่ีตนเอ่ย

สามารถสัน่คลอนนางได้แล้ว แต่นึกไม่ถึงว่าเพียงพรบิตารอยย้ิมของเฟ่ิงชอีู ๋

ก็หุบลง ดวงตาฉายแววเหน็บแนมออกมาจนสิ้น "ท่านกุนซือสามารถ 

คาดค�านวณแผนการอนัปราศจากช่องโหว่ได้ ทว่ากลบัมองข้าเฟ่ิงชอีูพ๋ลาดไป

เสยีแล้ว!"

เหรินชวนอวี่ตะลึงไปโดยพลัน "แม่นาง..."

"ดกึมากแล้ว เชญิท่านกุนซอืกลบัไปเถิด" เฟ่ิงชอีูไ๋ม่คิดจะสนทนาต่อ

"แม่นางมเีลอืดทระนงเข้มข้นยิง่นัก" เหรนิชวนอว่ีหยัดกายขึน้ บดันี้

รอยย้ิมชิดเชื้อบนใบหน้ามลายสิ้น สิ่งท่ีเข้ามาแทนท่ีคืออาการเคร่งขรึม  

"แต่ค�านีข้องชวนอว่ีหาใช่จะดูเบาแม่นางไม่ เพียงเพราะแม่นางมจีติลกึซึง้

และน�า้ใจแน่นแฟ้นต่อฝ่าบาท ชวนอว่ีจงึปรารถนาให้แม่นางได้เคยีงข้าง 

ฝ่าบาทไปนานๆ เท่าน้ันเอง"

ได้ยินดังน้ีแววเหน็บแนมในตาเฟิ่งชีอู๋ก็จางลงเล็กน้อย "ขอบคุณ 

ในเจตนาดขีองกุนซอื แต่ต่อให้ชอีูท๋บึเขลาปานใดก็ยังมสี�านกึรู้จกัตนอยู่  

ย่ิงไปกว่านัน้..." นางนิง่ไปชัว่อดึใจ จ�าแนกได้ไม่ชดัว่าในดวงตาคือเศร้า 

หรอืสขุ "สองคนน้ัน...ไหนเลยยังจะเหลอืทีใ่ห้ผูอ้ืน่แทรกได้!" สิน้ค�านางก็

หมนุกายจากไปโดยไม่ลงัเล

เหรนิชวนอว่ีมองเงาร่างซึง่หายลบัไปจากข้างประต ู ล่วงไปเป็นนาน

ก่อนทีเ่ขาจะร�าพึงร�าพันแผ่วเบาว่า "คนสกุลเฟ่ิง...เสยีดายนัก ช่างน่าเสยีดาย

โดยแท้!"

กระโจมสขีาวหลงัหน่ึงถูกก่อข้ึนกลางค่ายพักท่ีเรยีงตวักนัอย่างต่อเน่ือง 
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แลดูสะดดุตาเป็นพิเศษ

ในกระโจมสขีาวมเีทียนสขีาว ม่านสขีาว เงาร่างสขีาว...ขาวโพลน 

ไปทัง้มวลราวกับผนืหมิะอันไพศาล เว้ิงว้างสงัดหนาว

"พวกเจ้าถอยออกไป"

"เพคะ"

นางก�านลัถอยออกไปโดยไร้สุม้เสยีง ในกระโจมเหลอืเพียงเฟิงซอีว๋ิน  

ผูส้วมอาภรณ์ขาวราวหมิะ

ท่ามกลางกระโจมกว้างขวาง โลงศพไม้สองโลงต้ังอยู่ทางซ้ายและขวา

เฟิงซีอว๋ินสืบเท้าซึ่งหนักราวพันชั่งเข้าไปใกล้ทีละก้าว สายตา 

เคลื่อนเข้าหาผู้ท่ีนอนสงบอยู่ในโลงอย่างช้าๆ พริบตานั้นหยาดน�้าตา 

ก็ไหลออกมาอย่างสดุจะควบคมุ พละก�าลงัเสมอืนถูกสบูออกไปจากร่าง 

นางทรดุลงนัง่กับพ้ืน หัวไหล่สะท้านไหวอย่างไม่อาจห้ามอยู่

"จิ่วหรง...หลินจี..."

ก้อนสะอื้นที่ขืนไว้อย่างสุดก�าลังทะลักออกจากริมฝีปาก นาง 

ยกมอืขึน้หมายจะปิดหน้า แต่กลับได้ยินเสียงแปะ! ดงัขึน้ ถุงผ้าไหมใบหนึง่ 

ร่วงออกมาจากแขนเสือ้ บนเนือ้ผ้าไหมขาวคือคราบโลหติแห้งกรัง

นางเหม่อมองถุงผ้าไหมบนพื้น ค�ากล่าวของฉีซู่ดังขึ้นข้างโสต

'ฝ่าบาท นีคื่อสิง่ท่ีพบในอกเสือ้จิว่หรงพ่ะย่ะค่ะ คดิว่าคงเป็นของรกั

ของหวงของเขา'

นางเกบ็ถุงผ้าไหมขึน้ เปิดออกด้วยมอือนัสัน่เทา ในถุงมหียกประดบั

ชิ้นหน่ึง แต้มสีแดงหนึ่งจุดบนหยกขาวหิมะยามน้ีชวนสะท้านหัวใจย่ิง  

ไข่มุกสีชมพูกระจัดกระจายอยู่รอบหยก ประหนึ่งหยาดน�้าตามุกอันซึม 

ออกจากใจหยก
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"จิว่หรง..." นางก�าถุงผ้าแน่น น�า้ตาหลัง่รนิดงัมกุหลดุจากสายร้อย 

แต่ละหยาดรดลงบนใจหยกและถุงผ้าไหม เมือ่คดิถึงความตายของจิว่หรง 

ทนัใดนัน้เสยีงสะอ้ืนทีข่่มกลัน้ไว้ก็ระเบดิออกเป็นเสยีงร�า่ไห้อาดรูสุดหวัใจ 

เวลาน้ันกลางกระโจมเงียบสงัดมีเพียงเสียงร�่าไห้อย่างปวดร้าวขมข่ืน  

เทียนขาวหลัง่น�า้ตาร่วมกับนาง แสงเทยีนมวัซวัส่ายไหว ทกุสิง่ในกระโจม 

จงึประเดีย๋วเลอืนรางประเด๋ียวดับอยู่ในเงาแสงครึม้สลด

มริู้ว่าเวลาล่วงไปนานเท่าใดเฟิงซอีว๋ินถึงหยุดร�า่ไห้ นางหยิบถุงผ้าไหม

แล้วหยัดกายขึน้

นางเบนสายตาไปทางซ้าย มองหลนิจคีราหน่ึง แล้วเบนสายตาไป

ทางขวา มองซิวจิ่วหรงคราหนึ่ง มองซ้ายขวาสลับอยู่เช่นน้ีด้วยความ 

อาลยัอาวรณ์ จากนัน้ก็ยกมอืทัง้สองขึน้ ดนัฝาโลงทัง้ซ้ายและขวาให้เลือ่นไป

ด้านหน้า ฝาโลงเคลือ่นปิดขา เอว อก ไหล่ คอ จมกู ดวงตา หน้าผาก...

จิ่วหรง!

หลินจี!

หลับตาลง ผลักข้อมือ ลาจากชั่วนิรันดร์นับแต่นี้!

"ฝ่าบาท"

ฉซีู ่สวียวน เฉงิจอื และทหารอาภรณ์สเีงนิสีน่ายก้าวเข้าสูก่ระโจม

"พวกเจ้าก็บอกลาหลินจีกับจิ่วหรงเถิด"

"พ่ะย่ะค่ะ!"

คนท้ังเจ็ดคารวะอ�าลาสหาย ขณะโขกศีรษะ หยาดน�้าหลายหยด 

ก็ร่วงลง รอยน�า้บางๆ หยาดหยดอยู่บนพ้ืน เมือ่เงยหน้าขึน้อกีคราก็กลบัเป็น

ดวงหน้าเคร่งขรมึไร้หว่ันเกรงเจด็ดวง

"ในฐานะอ๋องแห่งชิงโจว ในฐานะจอมทัพแห่งวายุเมฆา เดิมที 
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ค�าบางค�าจะเอ่ยออกไปมไิด้เดด็ขาด แต่กับพวกเจ้า ข้าจะเอ่ย" น�า้เสยีง 

เฟิงซอีว๋ินดงัขึน้อย่างเรยีบๆ นางไพล่มอืไว้ด้านหลงั หันหลงัให้คนท้ังเจด็ 

อาภรณ์ขาวยาวจรดพ้ืน เส้นผมยาวบดบงัเรอืนกาย ในความไร้รูปลักษณ์ 

แผ่นหลงัน้ันมบีารมขีรมึขลงัน่าเกรงขาม

"พวกกระหม่อมน้อมรับฟัง!" ทั้งเจ็ดก้มศีรษะ

เฟิงซอีว๋ินมองโลงศพด�ามะเมือ่ม "วันหน้า...ไม่ว่าพวกเจ้าจะท�าศกึ

ตดัสนิกับผูใ้ด เมือ่แน่ใจว่าไม่อาจมชียั ควรถอยกจ็งถอย ควรหนก็ีจงหนี 

ควรยอมแพ้ก็จงยอมแพ้!"

"ฝ่าบาท!" คนท้ังเจด็มองนายเหนือหวัของตนอย่างตกตะลงึพรึงเพริด

"เพราะพวกเจ้าต้องยังมชีวิีตอยู่เท่าน้ัน ข้าจงึจะสามารถช่วยพวกเจ้า 

กลบัมาได้ ตามพวกเจ้าคนืมาได้!" เฟิงซอีว๋ินมองโลงศพอย่างสงบ ท่ีเอนกาย 

อยู่ในโลงคอืคนผูน้างมอิาจช่วยกลบัมาได้อกีต่อไป "ในใจของข้า พวกเจ้า

ส�าคญักว่าใต้หล้านี!้"

"ฝ่าบาท!" ทันใดน้ันท้ังเจ็ดก็คุกเข่าลงโขกศีรษะ แม้จะมองไม่เห็น

ใบหน้า ทว่าหัวไหล่ซึ่งสั่นเทิ้มนั้นเผยให้เห็นอารมณ์ซาบซึ้งของพวกเขา

"ข้าช่างไม่มคีณุสมบตัขิองอ๋องเลย!" เฟิงซอีวิน๋ย้ิมหยันตัวเอง "ค�าเช่นน้ี 

ก็ยังกล่าวออกมาได้ ภายหน้าต้องกลายเป็นท่ีเย้ยหยันแน่"

เป็นจรงิดงันัน้ วาจานีถู้กจดจารลงสูบ่นัทกึประวัตศิาสตร์จริง ทว่า 

ก็เพียงท�าให้อนชุนรุน่หลงัทอดถอนใจครัง้แล้วครัง้เล่าเท่าน้ัน

นักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าชิงอ๋องปฏิบัติต่อขุนนางและแม่ทัพ 

ถึงเพียงน้ี แสดงถึงการณุยจติของนาง พิศดชูัว่ชวีติของชงิอ๋อง ทัง้สติปัญญา

และผลงาน แต่โบราณมาก็หาได้น้อยนัก เรยีกได้ว่าเป็นเหนอืหัวผูป้รชีา  

แต่ท้ังทีรู่ว่้าไม่พึงกล่าวก็ยงักล่าว ทัง้ท่ีรูว่้าไม่พึงกระท�าก็ยังกระท�า เหนอืหวั 
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เย่ียงน้ี จนใจ! จนใจ!

คนท้ังเจ็ดก้มศีรษะแนบพ้ืน "ฝ่าบาท ไม่ว่าผู้อื่นจะวิจารณ์อย่างไร  

ในใจของพวกกระหม่อม พระองค์ก็ทรงเป็นหน่ึงไม่มสีอง!"

"ลุกขึ้นเถิด" เฟิงซีอว๋ินหันกลับมามองพวกเขา "ฉีซู่ เจ้าคัดเลือก 

คนจ�านวนหน่ึงมาน�าโลงของหลนิจแีละจิว่หรงส่งกลับชงิโจว"

"พ่ะย่ะค่ะ" ฉีซู่รับบัญชา

เฟิงซีอวิ๋นมองไปทางทหารอาภรณ์เงินสี่นายน้ัน ใคร่ครวญชั่วครู ่

ก่อนเอ่ยว่า "อูห๋าน นบัแต่วันน้ีไปเจ้าเป็นองครกัษ์ของขุนพลฉี"

"พ่ะย่ะค่ะ!" อู๋หานน้อมกายรับบัญชา

"เสี่ยวจั้น เจ้าเป็นองครักษ์ของขุนพลสวี"

"พ่ะย่ะค่ะ!" เสี่ยวจั้นขานรับ

"จั่นโหลว เจ้าเป็นองครักษ์ของขุนพลเฉิง"

"พ่ะย่ะค่ะ!" จั่นโหลวรับค�าสั่ง

"เซยีวเหมยีน เจ้าเป็นองครกัษ์จิว่เวย คอยคุ้มกันอยู่ข้างกายเขา"

"พ่ะย่ะค่ะ!" เซียวเหมียนรับค�าสั่ง

สีค่นนีล้้วนแต่อายุราวย่ีสิบส่ีย่ีสิบห้า แม้รปูโฉมจะแตกต่าง แต่ส่วนสงู 

รูปร่าง เครื่องแต่งกายล้วนเหมือนกันไม่มีผิด มองปราดแรกจะหลงนึกว่า 

เป็นพ่ีน้องฝาแฝด ทัง้หมดบคุลกิเคร่งขรมึเย็นชา ตลอดร่างแผ่รัศมคีมกรบิ 

ดจุกระบี ่แค่มองก็รูว่้าเป็นยอดฝีมอืชัน้แนวหน้า

เฟิงซอีวิน๋เหลยีวกลับไปมองโลงศพเป็นครัง้สุดท้าย จากนัน้ก็หลบัตาลง

ช้าๆ แหงนศรีษะ เอ่ยเสียงราบเรยีบและหนาวเยือก "พวกเราไปยุติกลยีคุนี้ 

กันเถิด โลหิตของเปาเฉงิ หลนิจ ีและจิว่หรงจะเสยีเปล่ามไิด้!"

"พ่ะย่ะค่ะ!" เสียงขานรับในกระโจมแน่วแน่มีพลัง!
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เดือนสิบ วันที่ยี่สิบแปด เฉียวจิ่นน�ากองทัพปีกกาฬบุกตีเจียวเฉิง

เดอืนสบิ วันทีย่ี่สบิเก้า ชงิอ๋องและยงอ๋องยาตราทัพใหญ่มุง่หน้าสู่

นครหลวง

ขณะท่ีเคลือ่นทพัผ่านเขาลัว่องิ ชงิอ๋องก็ทอดสายตาไปทางยอดเขา

แล้วเพ่งมองอยู่เป็นนาน สดุท้ายก็เอ่ยว่า "ลัว่องิ...มาลาโรย...วิญญาณวรีบรุษุ

นบัไม่ถ้วนมอีนัต้องตกล่วง! วันหน้าภูเขาลูกน้ีก็ให้ชือ่ว่า 'เขาองิซาน* (วีรบรุุษ)' 

เถิด"

ด้วยเหตุนี้เขาลั่วอิงจึงเปลี่ยนนามเป็นเขาอิงซานนับแต่นั้นมา

ปลายเดือนสิบ หลิ่วอว่ีเซิงและเฉิงโหวเดินทางถึงเมืองหลวงแห่ง 

เป่ยโจว ต่อมาหลิว่อว่ีเซงิขอพบฉนุหรานกงจู.่..พระชายาของอ๋องคนปัจจบุนั 

แห่งจี้โจว กงจื่อรองนามหวงจย่งซึ่งเป็นผู้รักษาการในเมืองหลวงจี้โจว 

อนญุาต

ในวังอ๋องจีโ้จวอนัโอ่อ่าขรมึขลงั หลิว่อวีเ่ซงิรายงานฮว่าฉุนหรานว่า

กงจื่อท้ังสามคนแห่งโยวโจวสิ้นในสนามรบที่เจ้อเฉิง ฮว่าฉุนหรานย่อม 

โศกสลดเหลอืประมาณ

สดุท้ายฮว่าฉนุหรานก็ขอให้หลิว่อว่ีเซงิถ่ายทอดค�าพูดประโยคหน่ึงว่า 

"แม้พ่ีชายท้ังสามจะจากไปแล้ว ทว่าพ่ีชายและลูกของพ่ีชายท่ียังเหลือ 

อีกเก้าคนจะสร้างความปราโมทย์ให้แก่เสด็จพ่อได้แน่ ขอเสด็จพ่อทรง 

โปรดถนอมรกัษาพระวรกาย" กล่าวจบกป็ลดผ้าเชด็หน้าผืนหน่ึงออกจาก

ข้อมอื สัง่ให้นางก�านลัรบัไปวางในกล่องหุม้แพร จากนัน้กใ็ห้หลิว่อวีเ่ซงิ 

มอบให้แก่โยวอ๋อง

* ค�าว่า 'อิง' (英) ในเขาลั่วอิง (落英山 มาลาโรย) และเขาอิงซาน (英山 วีรบุรุษ) แปลได้ท้ัง 'ดอกไม้'  

และ 'วีรบุรุษ'
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หลิ่วอวี่เซิงรับมาอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยลา

หลังจากหล่ิวอว่ีเซิงออกไปแล้ว ฮว่าฉุนหรานก็ให้เหล่าข้ารับใช ้

ถอยออกไป นางนัง่อยู่กลางต�าหนักเพียงล�าพัง มองก�าแพงวังอนัเงยีบสงัด 

ทีน่อกต�าหนักด้วยอาการเหม่อลอย

เวลาล่วงไปเป็นนาน นางถึงผดุลกุขึน้ "ใครอยู่ด้านนอกบ้าง เข้ามาน่ี"

ทนัทีท่ีสิน้เสยีงชาววงันบัด้วยหลายสบิก็ปราดเข้ามาอย่างพร้อมเพรียง

"ยามเซนิ จดังานต้อนรบัครอบครวัเฉงิโหวท่ีต�าหนักชิง่ซ ี(ฉลองแจ้ง)"

"พ่ะย่ะค่ะ" ขันทีถ่ายทอดบัญชาลงไปทันที

ฮว่าฉุนหรานก้าวไปตรงหน้าคันฉ่องส�าริด มองดวงพักตร์ของตน 

แล้วพึมพ�าว่า "ครอบครัวเฉิงโหวมาจากแดนไกล จะเสียมารยาทมิได้  

ต้องแต่งกายเตม็ยศ"

"เพคะ" เหล่านางก�านัลขานรับ จากนั้นก็ง่วนกับการอาบน�้าและ 

แต่งองค์ทรงเครื่องให้พระชายา

กลางเดอืนสบิเอด็ เมือ่หมิะแรกปลวิวะว่อน หลิว่อว่ีเซงิก็น�าหบีศพ 

ของกงจือ่ท้ังสามกลบัถึงเมอืงหลวงโยวโจว

ณ เบือ้งหน้าท่ีประทบัของโยวอ๋องผูก้�าลงัป่วย หลิว่อวีเ่ซงิน้อมคารวะ 

ด้วยความรวดร้าว จากนัน้ก็ถ่ายทอดค�ากล่าวของฮว่าฉนุหรานพร้อมถวาย 

กล่องหุม้แพรใบน้ัน

โยวอ๋องผูช้ราอมโรคหยบิผ้าเชด็หน้าในกล่องขึน้ ตาจบัอยู่ทีล่ายปัก

บนผนืผ้า หลงัจากลบูคล�าอยู่นาน บนพักตร์ก็ผุดรอยสรวลอนัโศกเศร้าและ 

ยินดปีนเปกัน "ฉงฉงและจว้ีซวี ต�านานว่าแนบชดิไม่ห่างหาย ความหมาย

ของฉนุหรานก็คอืแบบนีล้ะหรอื"
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หลิ่วอวี่เซิงประหลาดใจ

"ฉงฉงจวีซ้วี แนบชดิไม่ห่างหาย...นบัแต่นีส้กุลฮว่าและสกุลหวงก็เป็น

เช่นนี.้..ฉนุหรานต้องการกล่าวค�านีกั้บพ่อกระนัน้ร ึฮ่าๆๆ...แค่กๆ...แค่กๆ..."

"ฝ่าบาทๆ!"

โยวอ๋องบนที่ประทับไออย่างรุนแรง บรรดาขันทีนางก�านัลลนลาน

เป็นการใหญ่

รชัศกจิง่เหยียนปีทีย่ี่สบิเจด็ เดือนสบิเอด็ วันทีสิ่บส่ี ยามไฮ่ โยวอ๋อง

สิ้นพระชนม์ มีพระราชโองการมอบบัลลังก์ให้แก่ลูกเขย...อ๋องแห่งจี้โจว  

หวงเฉา

รัชศกจิ่งเหยียนปีท่ีย่ีสิบเจ็ด เดือนสิบเอ็ด วันที่สิบห้า เป่ยอ๋อง 

ตีนครหลวงแตก

เสียงกีบเท้าอาชากระหึ่ม กองทัพอาชาหุ้มเกราะห้อผ่านถนนซึ่ง

ปกคลมุด้วยหมิะบางๆ ท�าให้หิมะกระเดน็สงูนบัจัง้ แสงอาทิตย์สาดส่องลงมา

บังเกิดเป็นประกายรุง้เจด็ส ีทว่าอย่างไรก็มอิาจสะดุดตาได้เท่าดอกเหมย 

สโีลหิตมากมายและรอยรุง้สชีาดทางแล้วทางเล่าบนหิมะได้

นบัแต่หนีออกจากเมอืงหลวงเป่ยโจว ตลอดหลายเดอืนก็มแีต่ตเีมอืง 

แล้วหนีตาย จากนั้นก็ตีเมืองแล้วหนีตายอีก...ซ�้าไปซ�้ามา ทั้งเปลืองแรง 

เหนือ่ยล้า เบือ่หน่าย ชงิชัง หวาดกลัว ความรูส้กึนานปัการรมุเร้ารอบตวัเขา 

บดบงัดวงตา ก่อกวนสตสัิมปชญัญะ สูบกินความมัน่ใจ บัน่ทอนความฮกึเหิม

ทัง้หมดของเขา

เป่ยโจวล่มสลายแล้ว ครอบครัวสิ้นแล้ว ขุนนางแตกฉานซ่านเซ็น 

ทหารหาญดับชีวา...แต่เขาก็ลุถึงนครหลวงแห่งฮ่องเต้จนได้!
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หกร้อยกว่าปีมาน้ีจักรวรรดิสกุลตงผู้กุมอ�านาจอยู่เหนือศีรษะและ 

ก้มมองพวกเขาจากสถานอนัเลศิลอยในท่ีสดุวันนีก้ส็ญูสลายลงในก�ามอืเขา 

เขาไป๋ฮ่วนได้ทิ้งร่องรอยอันแข็งแกร่งไว้ในประวัติศาสตร์แล้ว แต่เท่านี ้

ยังไม่พอ เขาจะต้องจบัตวัฮ่องเต้คนสดุท้ายแห่งจกัรวรรดสิกลุตงด้วยตวัเอง  

แล้วบัน่เศยีรฮ่องเต้เองกับมอื เช่นนัน้ 'ไป๋ฮ่วน' สองค�าน้ีจงึจะเป็นทีจ่ดจ�าไป 

ตราบชัว่กาล!

เป่ยอ๋องหวดแส้โดยแรง เมือ่เจ้าม้าเจบ็ปวดก็แผดเสยีงยาว ตะกุย 

ขาทัง้สี ่ทะยานไปเบือ้งหน้าเร็วกว่าเก่า บนหลงัอาชาคอืคราบโลหิตมากมาย 

ส่วนด้านหน้าสามารถมองเหน็ก�าแพงวังสแีดงและหมูต่�าหนักอนัหนาแน่น

ต่อเน่ืองเป็นแนวได้แล้ว...นัน่คือวังแห่งฮ่องเต้! คือวังซึง่เป็นสถานประทบั

แห่งฮ่องเต้!

เมื่อห่างจากก�าแพงวังไปเพียงห้าหกจั้ง ทันใดนั้นเมฆด�าผืนกว้าง 

ก็ทอดตวัลงจากฟ้า บดบงัเบือ้งหน้าไว้อย่างแน่นหนา ช่างมาได้กะทนัหัน

และพิสดารปานน้ัน!

เป่ยอ๋องรั้งอาชา มองเมฆด�าตรงหน้าอย่างตกตะลึง...แท้ที่จริง 

นั่นคือมนุษย์ มนุษย์ซึ่งสวมอาภรณ์ด�าสนิทตลอดร่าง พวกเขายืนหยัด 

อยู่ตรงนั้น ประหนึ่งก�าแพงสีด�าอันมั่นคงแข็งแรง แผ่รัศมีเย็นเยือกจาก

ขมุนรก!

อาชาราวกับรบัรูไ้ด้ถึงภยันตรายจงึส่งเสยีงร้องไม่หยุด มนัอยากจะ

ถอยกลบัไปด้านหลงั ทว่าเป่ยอ๋องยุดสายบงัเหียนไว้แน่น เขาเหลียวหลัง 

มองไป ด้านหลงัมทีหารติดตามมาหลายร้อยนาย น่ีคอืทหารกลุ่มสดุท้าย 

ของเขา อาศยัเพียงไม่ก่ีร้อยนายน้ีจะสามารถตีฝ่าก�าแพงตรงหน้าได้หรือ

"ฝ่าบาท!"
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เสยีงเรยีกพลนัดงัขึน้ข้างหูเป่ยอ๋อง เขาหันมองไปก็เหน็ขนุนางนายหนึง่

คกุเข่าทัง้สองลงกับพ้ืน ประทบักระบีบ่นล�าคอ ดวงตาทัง้คูเ่บกิกว้างจนกลม 

จ้องมองอย่างตึงเครยีด

"กระหม่อมฉังโย่วน้อมส่งเสด็จ!"

น้อมส่ง? เป่ยอ๋องตระหนก ลมหนาวระลอกหน่ึงพัดเข้าปะทะใบหน้า 

กระบีท่ีพ่าดบนล�าคอขุนนางสะท้อนกับหิมะเป็นประกายเย็นเยียบทิม่แทง

นยัน์ตาของเป่ยอ๋อง เขาเลือ่นสายตาทอดมองสีด้่าน ทันใดนัน้ความหวัง 

นบัหมืน่พันท่ีวาดไว้ก็สลายเป็นเถ้าถ่าน!

เวลาน้ันเป่ยอ๋องก็พลนัตระหนกัได้ เขากระจ่างแจ้งแล้วถึงเรือ่งราว

ทัง้หมดทัง้มวล มองทะลแุล้วในยามนี!้

"เฟิงหลันซี...เฟิงหลันซี...เยี่ยม!...เยี่ยม!"

เป่ยอ๋องแหงนหน้ามองฟ้าถอนใจยาว ยกแขนโบกกระบี ่แล้วโลหติสด

สายหน่ึงก็สาดออก กระเซน็รดบนพ้ืนหมิะ!

เมื่อเห็นนายเหนือหัวเชือดคอตัวตาย ทหารหลายร้อยนายที่เหลือ 

ก็พากันชักกระบี่ขึ้นพาดคอ เพียงพริบตาก็พากันล้มลง

ลมเหมนัต์พัดหวดีหวิวผ่านไป ม้วนเอาวิญญาณของผูล่้วงลบัไปด้วย

ต�าแหน่งกึ่งกลางของวังฮ่องเต้คือต�าหนักหลิงเซียว

บัดนี้ในวังฮ่องเต้สับสนอลหม่านสิ้น ทว่าต�าหนักหลิงเซียวกลับยัง 

สงบเงยีบ เวลานีฮ่้องเต้แห่งจกัรวรรดต้ิาตงจิง่เหยียนตีก้�าลงัน่ังอยู่ในต�าหนัก  

ก้มหน้าอยู่ท่ีโต๊ะทรงอักษร วาดภาพด้วยใจจดจ่อ

"ถึงยามนีแ้ล้ว พระองค์ยังทรงสามารถสะบดัพู่กันพรมหมกึได้มัน่คง

ดจุขนุเขา หลนัซนีบัถือย่ิงนกั"
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เมื่อเสียงดังกังวานขึ้น ภาพของจิ่งเหยียนตี้ก็วาดเสร็จพอดี ขณะ 

เก็บพู่กันก็ลอบคิดว่าเสียงที่เสนาะโสตถึงเพียงน้ี หากขับเพลงจะต้อง 

ไพเราะอย่างเลศิภพจบหล้าแน่ๆ เขาวางพู่กันลง เงยหน้าทอดสายตามองไป  

ในต�าหนกัมคีนผูห้น่ึงซึง่แต่งกายด้วยอาภรณ์เบาโปร่งยืนอยู่ ดวงหน้าดัง่หยก 

เพียงมองแค่ปราดเดยีวเขาก็ต้องชืน่ชมว่าช่างเป็นกงจือ่ผูง้ามสง่าท่ามกลาง

กลยุีค มเิสยีททีีเ่ป็นอนชุนแห่ง 'เจาหมงิหลนัอ๋อง' เฟิงจีผู้๋เป็นหนุ่มรูปงาม

อนัดบัหนึง่แห่งต้าตงเมือ่หกร้อยกว่าปีก่อน!

"ยงอ๋องมาแล้วหรือ" จิ่งเหยียนตี้เอ่ยอย่างเยือกเย็น

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท" เฟิงหลันซีเพียงค้อมกายเล็กน้อยก็ถือว่า 

ตนท�าหน้าที่ตามฐานะเสร็จสิ้นแล้ว เขาเงยหน้าข้ึนมองฮ่องเต้อย่าง 

เป็นธรรมชาติ

"ผูท่ี้มาถึงท่ีน่ีได้เป็นคนแรกคือเจ้าจรงิๆ ด้วย" จิง่เหยียนตีแ้ย้มสรวล

อย่างผ่อนคลายดุจเดียวกัน จากน้ันก็ลุกขึ้น "เราเคยนึกสงสัยว่าจี้อ๋อง  

ชงิอ๋อง และเจ้า ผูใ้ดจะมาถึงก่อนกัน"

"ทรงประสงค์จะพบพวกหม่อมฉนัท้ังสามคนหรอืเพคะ" น�า้เสยีงเฉยชา

สายหน่ึงดงัข้ึน

จิ่งเหยียนตี้มองตามเสียงก็พบว่าที่ประตูมีสตรีอาภรณ์ขาวผู้หน่ึง 

ยืนอยู่ ตาสกุใส ดวงหน้าหมดจด ท่วงท่าพลิว้ไหว นางย่างกรายมาด้วย 

ฝีเท้าแผ่วพลิ้วงดงามประหน่ึงเดินอยู่บนยอดเมฆา หยุดยืนอยู่เคียงข้าง 

เฟิงหลันซี คนทั้งสองอาภรณ์ขาวด�าตัดกันชัดเจน ทว่ากลับกลมกลืน 

ดจุภาพวาด

"ชิงอ๋องก็มาแล้ว" จิ่งเหยียนตี้พยักหน้าแย้มสรวล "ไม่แค่พวกเจ้า 

สามคนหรอก หากเป็นไปได้เราก็หวังจะพบอ๋องท้ังเจ็ดเป็นครั้งแรกและ 
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ครัง้สดุท้าย"

"ขาดหมิน่อ๋องไปเสียแล้ว ความปรารถนาของพระองค์เป็นจรงิได้ยาก 

พ่ะย่ะค่ะ" เฟิงหลนัซย้ิีมกล่าวอย่างสภุาพเรยีบร้อย

"จักรวรรดิต้าตงก่อร่างสร้างข้ึนด้วยพระหัตถ์ของฮ่องเต้เวยเลี่ยตี้ 

และเจด็อ๋อง คราน้ันตอนอวยยศพระราชทานแคว้น หยดโลหิตถวายสตัย์ว่า 

จะเป็นปึกแผ่นเดียวกันก็กระท�าท่ีหน้าต�าหนักหลงิเซยีวนีเ่อง มาบดันีเ้ข้าสู่

ห้วงเวลาสดุท้ายแห่งจกัรวรรดต้ิาตง ถ้าสกุลตง สกุลหวง สกุลนิง่ สกุลเฟิง  

สกุลไป๋ สกุลฮว่า สกุลเฟิง และสกุลหนาน...ทายาทของคนท้ังแปดซ่ึงเป็น 

ผู้บุกเบิกแผ่นดินสามารถรวมตัวกัน ณ ที่แห่งน้ีได้อีกครา มีเร่ิมมีจบ 

จะมิสมบูรณ์พร้อมหรอกหรือ" อาการผ่อนคลายไม่น�าพาของฮ่องเต ้

จิง่เหยียนตีไ้ม่เหมอืนก�าลงัสนทนาถงึการสญูสลายของจกัรวรรดิแต่อย่างใด 

ทว่าคล้ายก�าลงัวิพากษ์ผลลพัธ์ของการละเล่นบางอย่าง

เฟิงซีอว๋ินมองฮ่องเต้จิ่งเหยียนต้ีอย่างสงบ จ้องอยู่ครู่ใหญ่ก็เอ่ยว่า  

"ฝ่าบาทน่าจะประสติูระหว่างปีไท่ทงกระมงัเพคะ"

ไท่ทงคือชื่อรัชศกของฮ่องเต้คนท่ีสิบเก้าแห่งต้าตง นั่นเป็นยุคที่

จักรวรรดิต้าตงรุ่งเรืองสงบเรียบร้อยที่สุด

"ชงิอ๋องจะหมายความว่าเราเป็นได้เพียงโอรสสวรรค์ในยามแผ่นดนิ

สงบ ไร้ซึง่ลกัษณะห้าวหาญอย่างเหนอืหวัในช่วงปลายยุค?" สายตาฮ่องเต้ 

จิง่เหยียนตีท้อดมองไปทางเฟิงซอีว๋ิน

เฟิงซีอว๋ินย้ิมบาง "เราทกุคนล้วนมสีิง่ทีท่�าเป็นและไม่เป็น พระองค์ 

ก็ทรงไม่ผดิไปจากน้ีเช่นกัน"

ฮ่องเต้จิง่เหยียนต้ีได้ยินดังนัน้ก็พยักหน้า เคลือ่นฝีเท้าเข้าหา สายตา

จับอยู่บนหยกจันทร์เสี้ยวกลางหน้าผากของท้ังสอง นึกปลดปลงอยู่บ้าง  
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"หกร้อยกว่าปีก่อน จันทร์เต็มดวงถูกแบ่งพราก ณ ต�าหนักหลิงเซียว  

ท้ายท่ีสดุในอกีหกร้อยกว่าปีต่อมาก็ได้บรรจบกันอีกครายังท่ีแห่งน้ี"

เฟิงหลันซีและเฟิงซีอวิ๋นได้ยินค�าก็อดมิได้ท่ีจะยกมือคล�าหยก 

รปูจนัทร์เสีย้วบนหน้าผาก เอยีงศรีษะ สายตาประสานกัน จากน้ันก็ละออก 

อย่างเงยีบงนั

ฮ่องเต้จิง่เหยียนตีห้มุนกาย หันไปทางหน้าต�าหนกั ท่ีตรงนัน้แขวนรปู 

ของฮ่องเต้และขนุพลเอกผูบ้กุเบกิแผ่นดินไว้ "พานพบพลดัพราก เหตตุ้น 

ผลกรรมเป็นวัฏจักร เกิดดับเวยีนว่าย ชวิีตคนเป็นเช่นน้ี ฟ้าดนิเป็นเช่นนี"้  

น�า้เสยีงทุม้มัน่คงจรงิจงั เอ่ยจบแล้วก็หยิบผ้าแพรแดงผนืหนึง่จากบนโต๊ะ 

"น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเจ้าต้องการ เอาไปเถิด"
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รัชศกจิ่งเหยียนปีที่ยี่สิบเจ็ด เดือนสิบเอ็ด วันที่สิบห้า ขบถสกุลไป๋ 

นามฮ่วนบกุตนีครหลวงแตก ต่อมาบบีให้ฮ่องเต้สละราชย์ เคราะห์ดทีีย่งอ๋อง 

รุดมาถึง ท�าให้นครหลวงพ้นภัย ผู้แซ่ไป๋เมื่อพลาดการก็เชือดคอตนตาย  

ภายหลงัฮ่องเต้รูสึ้กว่ายงอ๋องเป่ียมด้วยคณุธรรม จงึรัง้ไว้เพ่ือมอบต�าแหน่งให้

แล้วหายสาบสญูไป ทว่ายงอ๋องนอบน้อมถ่อมตน มกิล้ารับ เพียงเอ่ยว่า  

'จะกวาดหาทัว่หล้า น้อมเชญิฮ่องเต้เสด็จนวัิต'

ศึกตัดสินอันดุเดือดยาวเก้าวัน ชีวิตนับด้วยหลายหมื่นตกล่วงไป 

นครหลวงท่ีโลหิตและหิมะกลบกลนืกนั...อกีท้ังบคุคลและเรือ่งราวอนัเร้น

อยู่ในเงามดืทัง้หลาย สดุท้ายภายใต้พู่กันของนักประวติัศาสตร์ก็จบส้ินลง

ด้วยถ้อยค�าแสนสัน้เท่าน้ีเอง

หน้าต�าหนกัชหีลง เฟิงหลนัซยืีนอยู่บนขัน้บนัไดสงู เมือ่ทอดตามองไป 

47
เหมยเฉิดฉายช่ืนสุคนธ์ หิมะกลบเมือง
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ทัว่ท้ังวังแห่งฮ่องเต้และนครหลวงต่างก็อยู่ใต้ฝ่าเท้า

"ฝ่าบาท ฉังโย่วเชือดคอตายแล้วพ่ะย่ะค่ะ" เหรินชวนอว่ียืนน่ิงอยู ่

เบื้องล่างด้านหลังของเขา "เขาทิ้งจดหมายลาไว้ว่า 'ภักดีเพียงฝ่าบาท  

แต่กลบัผดิต่อบญุคณุของสกุลไป๋ วันน้ีไม่มหีน้าอยู่ต่ออย่างอปัยศ' "

"ฉงัโย่ว..." เฟิงหลนัซทีวนนามนีอ้ย่างแผ่วเบา ปีนัน้เมือ่เขายังอายุ 

แค่สิบขวบก็ส่งฉังโย่วผู้ก�าลังอยู่ในวัยฉกรรจ์ไปเป่ยโจว เพียงพริบตา 

เวลาก็ล่วงไปสบิกว่าปี ฉงัโย่วบรรลภุารกิจทีเ่ขามอบให้แล้ว แต่กลบัไม่ได้

พบหน้ากันเป็นครัง้สดุท้าย หลงัจากนิง่เงียบอยู่เนิน่นานเขาก็ถอนใจเบาๆ 

เอ่ยว่า "จัดพิธีศพฉังโย่วให้ยิ่งใหญ่สมเกียรติ ในฐานะขุนนางผู้ภักดีแห่ง 

เป่ยโจว!"

"พ่ะย่ะค่ะ!" เหรินชวนอวี่ก้มศีรษะ

"ฤดหูนาวเย็นจดัแล้ว" เฟิงหลันซมีอืไพล่หลัง แหงนหน้าทอดสายตา

ราวกับจะมองให้ถึงสดุขอบฟ้า "ชวนอวี ่ เจ้าดูวังฮ่องเต้แห่งน้ีซ ีกว้างใหญ่ 

สดุลกูหลูกูตา บดัน้ีมนัอยู่ใต้เท้าของพวกเรา"

เหรนิชวนอว่ีได้ยินค�าก็น้อมกายกล่าวว่า "ฝ่าบาท มเิพียงวังฮ่องเต้ 

และนครหลวงหรอกพ่ะย่ะค่ะ ภายหน้าทั้งใต้หล้านี้ก็จะอยู่ใต้พระบาท 

ของพระองค์เช่นกัน!"

"อย่างน้ันหรือ" คล้ายย้อนถาม ทว่าน�า้เสยีงกลับสุขุมราวกับเชือ่มัน่

อยู่ในใจ

เหรนิชวนอว่ีเงยศีรษะ ลอบมองดวงหน้าซึง่มองอารมณ์ไม่ออกของ

เฟิงหลันซี เขาอ้าปากคล้ายประสงค์จะเอ่ยบางสิ่ง แต่ก็กลืนกลับลงไป 

หลายครา เขาหมนุกายมองดตู�าหนกัราชวังอนัโอ่อ่าน่าเกรงขาม มองไป 

สดุสายตาคอืนครหลวงอนัไพศาล หลายเดือนก่อนหน้านีพ้วกเขายังอยู่ท่ี 
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ยงโจว ทว่าบดันีอ้ยู่ในนครหลวง อยู่ในวังฮ่องเต้! คนตรงหน้ามใิช่เพียงเท่าน้ี

หรอก เขาจะต้องปีนขึน้สูย่อดเขาชงัหมงั และบญัชาท่ัวหล้า!

ครัน้แล้วเหรนิชวนอวีก็่สลดัความลังเลทัง้หลายทิง้ ก้มศรีษะ เอ่ยอย่าง

จรงิจงัแน่วแน่ว่า "ฝ่าบาท ขอทรงรบัแม่นางเฟ่ิงไว้เป็นสนมด้วยพ่ะย่ะค่ะ!"

เฟิงหลันซีได้ยินก็เก็บสายตากลับมา เอียงศีรษะมองขุนนางผู้อยู ่

ข้างกายคราหน่ึง นัยน์ตาด�าขลบัลกึไม่เหน็ก้นบ้ึง

"แม่นางเฟ่ิงเป็นทายาทสกุลเฟ่ิง หากทรงรบันางเป็นสนม เช่นน้ันแล้ว 

ในใจของพสกนกิร พระองค์ก็ย่อมทรงเป็นฮ่องเต้โดยไร้ข้อกังขา!" ในน�า้เสยีง

สงบของเหรนิชวนอว่ีเจอืแววอารมณ์รนุแรงและตืน่เต้น ประหนึง่ผูร้อนแรม 

เดนิทางไกลได้พบทางลดัไปสูจ่ดุหมายปลายทางอย่างกะทันหัน

เฟิงหลนัซมีองอกีฝ่าย แววตาลกึล�า้ สหีน้าราบเรียบ เวลาล่วงไปนาน

กว่าเขาจะหนักายไป แหงนหน้ามองต�าหนกัชหีลงอนัวิจติรโอ่อ่าเบือ้งหน้า 

กล่าวเนบิช้าว่า "ชวนอว่ี เจ้าภักดีต่อข้า ข้าแจ้งดแีก่ใจ แต่วาจาน้ีอย่าได้เอ่ยถึง

อกี!"

"ฝ่าบาท!" เหรินชวนอวี่หมายจะเกลี้ยกล่อมซ�้า

ทว่าเฟิงหลนัซโีบกมอื หรีต่าท่ีก�าลงัจ้องมองต�าหนักชหีลงลงเลก็น้อย  

น�า้เสยีงเยือกเย็นแฝงแววสะทกสะท้อนซึง่มอิาจจบัต้องได้สายหนึง่ "ใช่จะ

มเิคยคดิ ทว่ามกีระจกสะท้อนอยู่ตรงหน้านีเ้อง ในต�าหนักชหีลงเคยมหียกขาว

นบัไม่ถ้วนถูกเขว้ียงท�าลาย..."

ปลายเดอืนสบิเอด็ อากาศหนาวเหน็บ ผนืดนิจบัตัวเป็นน�า้แขง็ ส่วน 

เป่ยโจวซึง่อยู่เหนือสดุของต้าตงน้ันหิมะตกหนักคลุมทัว่พ้ืนดนิไปนานแล้ว 

ขาวโพลนสดุลกูหลูกูตา
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ในวังอ๋อง เหล่าขนัทกีวาดหมิะทีส่ะสมบนทางเชือ่มระหว่างต�าหนัก

ต่างๆ จนเกลีย้ง ทว่าบนหลงัคาและก่ิงไม้ยังคงมหีมิะปกคลมุหนาอยู่

"กงจู ่เพคะ" ผิ่นหลินผู ้ห่อร่างอยู่ในเสื้อคลุมหนากระซิบเรียก 

ไป๋หลางหวาที่ยืนอยู่ในอุทยานมาเกือบชั่วยาม

"มีอะไรหรือ" ไป๋หลางหวากล่าวเสียงชืดชา

"กงจู ่ ท่ีน่ีหนาวเกินไป เรากลบักันเถิดเพคะ" ผิน่หลนิเกลีย้กล่อมอย่าง

สงสาร กงจูผู่เ้ดมิงามสดใสมชีวิีตชวีาราวเกสรดอกไม้บดัน้ีกลบักลายเป็น 

ต้นไม้เห่ียวแห้งในเหมนัตฤดู ปราศจากพลงัชวิีตโดยส้ินเชิง

"ข้ามองต้นไม้ต้นน้ีมาเจด็วันแล้ว หมิะบนก่ิงไม่ละลาย แต่กลบัจบัตัว 

เป็นน�า้แข็งหนา" ไป๋หลางหวาจบัจ้องก่ิงไม้แห้งนัน้ด้วยสายตางมงาย

"กงจู.่.." ผิน่หลนิอ้าปาก ทว่าเสยีงกลบักลายเป็นก้อนสะอ้ืน รสขมขืน่ 

แปร่งปร่าอยู่ในล�าคอ เอ่ยวาจาใดไม่ออก

นางจะเอ่ยอันใดกับกงจู่ได้เล่า

แรกเริม่ก็ขุนพลซวิ ต่อมาก็ฝ่าบาท เคราะห์ซ�า้กรรมซดัมาตดิๆ เช่นน้ี  

แล้วจะให้กงจูท่รงรับได้อย่างไรไหว

กงจู่ผู้กระทั่งนกแก้วที่เลี้ยงตายก็ยังโทมนัสจนร้องไห้อยู่นาน เมื่อ 

ได้ข่าวร้ายของขนุพลซวิและฝ่าบาทกลบัไม่หลัง่น�า้ตาแม้แต่หยดเดยีว ทว่า 

นบัแต่น้ันก็เสมอืนกลายเป็นหุ่นไม้ ได้แต่น่ังหรอืไม่ก็ยืนด้วยอาการแข็งทือ่

"ผิ่นหลิน อย่าเสียใจไปเลย"

ผิ่นหลินซึ่งก�าลังก้มศีรษะสะท้อนใจพลันรู้สึกถึงสัมผัสเย็นเฉียบ 

ท่ีใบหน้า จงึรบีเงยศรีษะข้ึน แล้วกพ็บว่ากงจูท่ีก้่าวมาถึงเบือ้งหน้าตัง้แต่ 

เมือ่ใดไม่รูก้�าลงัย่ืนมอืปาดหยาดน�า้ตาบนดวงหน้านาง

"ผิ่นหลิน อย่าร้องไห้สิ" ไป๋หลางหวาย่ืนมือโอบผิ่นหลินท่ีก�าลัง 
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สะอึกสะอื้นอย่างเบามือ

น�า้ตาเหล่าน้ีหล่ังรนิแทนนางสนิะ? หัวใจไม่ว่าจะถูกท�าร้ายจนขาดว่ิน

ปานใด ไม่ว่าโลหิตและหนองจะไหลท้นเช่นไร น�า้ตากลบัมอิาจหลัง่ออกมาได้

เสยีแล้ว เหลอืเพียงความปวดร้าวทีท่ิ่มแทงใจฝังในกระดกู และความคบัแค้น

ไร้ท่ีสิน้สดุท่ีอยู่กับนางทกุวันทกุคืน!

"กงจู่...กงจู่...พระองค์ต้องทรงดีข้ึนนะเพคะ...ผิ่นหลินอยากให้

พระองค์ทรงกลบัมาดีเหมอืนเดิม..." เสยีงผิน่หลนิกระท่อนกระแท่นเพราะ

ร�า่ไห้ เมือ่เทียบกับความรกัความเอน็ดแูละความคะนงึหาทีจ่ากไปไกลแล้ว 

เสยีงน้ีกลบัจรงิชดัเจนอบอุ่นกว่าเป็นไหนๆ

"ผิน่หลนิ ข้าจะดีข้ึน...ข้าจะดขีึน้" ไป๋หลางหวาหลบัตา "แค่ว่าทีแ่ห่งนี้

หนาวเกินไป หนาวจนจบัหวัใจจบักระดูก!"

สองวนัต่อมาหลางหวากงจูก็่หายไปจากวงัอ๋องแห่งเป่ยโจว ผูค้นในวัง

แตกตื่นเป็นการใหญ่ พลิกแคว้นตามหานาง ทว่าก็ไม่มีร่องรอยแม้แต ่

น้อยนิด นับแต่น้ันมาก็มิมีผู้ใดได้พบกับดอกหลางกันที่เคยงามแฉล้ม 

ไร้ต�าหนดิอกน้ันอีกเลย

ขณะทีก่องทัพวายุเมฆาและกองทัพปีกกาฬห้อตะบงึเข้าสู่นครหลวง 

กองทพัชงิฟ้าแห่งจีโ้จวก็มไิด้หยุดพักแม้สกัอึดใจ

เดือนสิบเอ็ด วันท่ีสิบสอง หวงเฉายาตราทัพชิงฟ้าไปเหลียงเฉิง 

ซึ่งอยูใ่นราชอาณาเขตฉีอวิ๋น

เดือนสิบเอ็ด วันท่ีสิบแปด หวงเฉาลุถึงเหลียงเฉิง ท�าศึกดุเดือด 

กับบุตรชายแม่ทัพใหญ่ตงซูฟั่งนามว่าตงเถาเหย่ียนานเจ็ดวัน สุดท้าย
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กองทพัชงิฟ้าก็ตเีหลยีงเฉงิแตก ตงเถาเหย่ียทีพ่่ายศึกถอยไปยังเหล่ียวเฉงิ

เดือนสิบเอ็ด วันท่ีย่ีสิบเจ็ด หวงเฉาบ่ายหน้าเข้าตีเหลี่ยวเฉิง  

ตงเถาเหย่ียเฝ้ารกัษาเมอืง ทว่าจนใจท่ีฝีมอืของสองฝ่ายแตกต่างกันลบิลบั  

เหลีย่วเฉงิถูกกองทัพชงิฟ้าตแีตก ตงเถาเหย่ียหมายจะเชอืดคอตนดบัชพีไป 

กับเมอืง แต่กลบัถูกทหารคนสนิทยับย้ังไว้ หลงัจากหวงเฉาเข้าเมอืงกบ็งัเกิด 

จติเสยีดายผูม้สีามารถ จงึส่งคนไปตามหาตงเถาเหย่ีย ทว่าไม่พบคนเป็น

และไม่เห็นซากศพ

ต้นเดือนสิบสอง ขุนพลวายุเมฆา ฉีซู่ เฉิงจือ และขุนพลปีกกาฬ  

เฉียวจิ่น เหรินชวนอวิ๋นยกทัพใหญ่ฝ่ายละห้าหมื่นนายแยกเป็นสองสาย 

มุง่หน้าสูฉ่งิเฉงิและโผวเฉงิ

กลางเดือนสิบสอง นครหลวงหิมะตกหนักตลอดคืน เกล็ดหิมะ 

ปลิวว่อน เมื่อถึงรุ่งอรุณทุกหนทุกแห่งก็ขาวโพลนไปหมด

ห่างจากนครหลวงไปราวสบิล้ีมสีถานท่ีแห่งหน่ึงนามว่า 'สวนฝ่างหยวน 

(อโณทัย)' ทีแ่ห่งนีเ้ป็นท่ีประทับแปรพระราชฐานซึง่ฮ่องเต้ซหีนงิต้ีให้สร้างขึน้ 

ฮ่องเต้ซีหนงิตีค้อืเหนอืหวัผูป้รชีาเป็นท่ีเลือ่งลอืของต้าตง อปุนิสยัมธัยัสถ์  

ดงัน้ันแม้สวนฝ่างหยวนจะเป็นต�าหนกัแปรพระราชฐานแห่งวงศ์ฮ่องเต้ ทว่า 

ก็สร้างอย่างเรยีบง่ายปราศจากสิง่หรหูราฟุ่มเฟือย สมถะเรียบสง่า ชัว่ชวิีต

ของฮ่องเต้ซีหนิงตี้โปรดแต่ดอกเหมย ดังน้ันเนินเขาฝั่งบูรพาของสวนจึง 

ปลกูเหมยไว้ท่ัวบรเิวณ

ค�า่คนือนัหมิะโปรยปรายน้ี เหมยแดงพากันบานสะพร่ังในคนืเดยีว

ประหน่ึงจะประชนัโฉมกับบปุผาจากฟากฟ้า แต่ละต้นเสมอืนเปลวเพลงิ 

ลกุโชตช่ิวง แดงขาวสอดสลบั น�า้แขง็และไฟเก่ียวประสาน แลคล้ายเป็น
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โลกแห่งกระเบือ้งเคลอืบทีส่่องแสงวิบวับเปล่งปลัง่

"ซีเอ๋อร์ เจ้าออกมานานแล้ว จะยืนอยู่ตรงน้ีอีกนานเพียงใดกัน"  

จิว่เวยปีนขึน้เนนิด้วยสภาพกระหดืกระหอบ ทิง้รอยเท้าลกึไว้บนพ้ืนหมิะ 

เป็นทางยาว

ใต้ต้นเหมยบนยอดเนิน เฟิงซอีว๋ินยืนน่ิง อาภรณ์ขาวดุจหมิะ หากมใิช่

เพราะเส้นผมยาวด�าขลับถูกลมหนาวพัดให้ปลิวขึ้นเป็นบางครั้ง นางก็ 

แทบจะหลอมรวมเป็นเน้ือเดียวกับโลกหมิะสขีาวน้ี

"จิ่วเวย ชมดอกเหมยเป็นเพ่ือนข้าสักพักเถิด เจ้าดูซี พวกมันบาน 

ได้งามนัก" เสียงเฟิงซีอว๋ินเย็นเยียบดุจหิมะ สายตาจับอยู่บนเหมยแดง 

ต้นหน่ึง ทว่าก็คล้ายจะมองทะลตุ้นเหมยไปไกลแสนไกล

"ซเีอ๋อร์..." จิว่เวยเอ่ยปาก แต่กลบัไม่รูว่้าควรจะกล่าวค�าใด จึงได้แต่

มองคนผูยื้นอยู่ใต้ต้นเหมย สดุท้ายก็ค่อยๆ ก้าวเข้าไปใกล้ คลมุเสือ้ขนจิง้จอก

ในมอืลงบนไหล่นาง แล้วยืนเคียงข้างชมดอกเหมยแดงด้วยกัน

วันที่สองหลังจากเข้าสู่นครหลวง เฟิงซีอว๋ินก็ย้ายมา 'หาที่สงบ 

รักษาอาการป่วย' ยังสวนแห่งน้ี และด้วยเหตุว่า 'ร่างกายอ่อนแอด้วย 

โรคภัย' จึงยังมิได้กลับเข้าเมืองเลย ส่วนเฟิงหลันซีก็ง่วนอยู่กับราชกิจ  

'ตั้งแต่เช้ายันค�่า' ต้องปลอบประโลมราษฎรในนครหลวงที่รอดชีวิตจาก 

ภัยสงคราม นบัๆ ดูทัง้สองก็ไม่ได้พบหน้ากันนานเกือบหน่ึงเดอืนแล้ว

"กล่าวกันว่าเหมยแดงคือไฟ แต่เจ้าไม่รู ้สึกหรือว่าเหมยแดงนี ้

เหมอืนโลหติมากกว่า" เฟิงซอีว๋ินยกมอืข้ึนคล้ายกับคดิจะสมัผสัดอกเหมย 

ที่ปลายกิ่ง แต่ก็ทิ้งมือลงกลางคันอย่างเงื่องหงอย

"ซเีอ๋อร์ ไยเจ้าต้องกล่าวโทษตวัเองด้วย" จิว่เวยปัดหมิะท่ีตกลงบน 

จอนผมนาง
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"จิ่วหรงกับหลินจีคงถึงบ้านแล้วกระมัง" เฟิงซีอว๋ินละสายตาจาก 

เหมยแดงแล้วทอดมองไปยังสถานอนัไกลโพ้น

"ซีเอ๋อร์ น่ันไม่ใช่ความผิดของเจ้า" จิ่วเวยวางมือลงบนไหล่นาง 

อย่างแผ่วเบา "โศกนาฏกรรมที่เขาลั่วอิงหาใช่ความผิดของเจ้าไม่ และ 

ก็มใิช่ความผดิของพวกหลนิจ ีนัน่แค่เพราะ...พวกเขาร้อนใจจะช่วยเจ้า!"

"ในฐานะผู้เป็นนายก็ควรรับผิดชอบทุกสิ่ง" เฟิงซีอว๋ินหยักมุมปาก 

คลีย้ิ่มจางๆ ชัว่ครู ่"ไม่ว่าผดิหรอืชอบก็ไม่มสีทิธ์ิปัดภาระไปได้"

"ซเีอ๋อร์..." มอืจิว่เวยทีอ่ยู่บนไหล่นางบีบกระชบัข้ึนเล็กน้อย "หากจะ

สบืสาวหาคนผดิจริงๆ เช่นน้ันก็ต้องเป็น..."

"จะโทษก็ควรโทษยงอ๋องกระนัน้หรอื" เขากล่าวไม่ทนัจบ เฟิงซอีว๋ิน 

ก็เหลอืบตามองเขาคราหน่ึง คล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม คล้ายเศร้าคล้ายไม่เศร้า

"ซีเอ๋อร์" จิ่วเวยหมุนตัวนางมา ท้ังสองเผชิญหน้ากันตรงๆ สายตา 

สบกัน "พวกเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้ว เจ้ายังจะอยู่กับเขาต่ออีกหรือ เหตุใด... 

เหตุใดเจ้าถึงไม่ยอมเดินทางอีกสายเล่า"

"จิ่วเวย..." เฟิงซีอวิ๋นถอนใจอย่างแผ่วเบา

จิว่เวยจ้องนางเขมง็ สายตาลกึล�า้คมกรบิ ทว่าเฟิงซอีวิน๋กลบัหลบุตา 

ไม่เอ่ยค�า ผ่านไปครึง่ค่อนวันเขาก็ย้ิมเยาะตัวเองแล้วปล่อยมอืจากนาง

ชัว่ขณะนัน้บนเนนิดอกเหมยเงยีบสงดั มเีพียงเสยีงลมหนาวท่ีพัดให้

ปยุหิมะเรงิระบ�า เป่าให้กลบีเหมยปลดิปลวิ คนทัง้สองยืนน่ิงเงยีบ ผู้หนึง่

ทอดมองไปเบือ้งหน้า ผูห้นึง่แหงนศีรษะมองฟ้า หิมะสะท้อนแสงจากเมฆ 

วับวามใสพิสทุธ์ิ

"จิ่วเวย เจ้าอยากให้ความปรารถนาบรรลุผลมากสินะ"

ล่วงไปเป็นนานกว่าจะได้ยินเสียงเจือแววหม่นของเฟิงซีอวิ๋นดังขึ้น
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"แน่นอน" จิ่วเวยหลับตาราวกับถูกประกายหิมะเจิดจ้าทิ่มแทงให้ 

เจ็บปวด "พวกเราเฝ้าหวังมาหกร้อยกว่าปี...หกร้อยกว่าปีแล้ว สมัยแล้ว 

สมัยเล่า...นั่นมิใช่เป็นเพียงความปรารถนาอย่างหนึ่งหรอก แต่ในน้ัน 

ยังแบกรบัสิง่ต่างๆ ไว้มากมายเหลอืเกิน..."

"ข้าเข้าใจ" นางมองจิว่เวยด้วยสายตาอ่อนโยน ไม่พลาดแววปวดร้าว 

ลกึซึง้ท่ีวาบข้ึนบนดวงหน้าเขา

"เจ้าเข้าใจ แต่เจ้ากลบัยินดีท�า!" จิว่เวยเบกิตา สายตาน้ันคมปลาบ

เจดิจ้าอกีท้ังยังแฝงแววกล่าวโทษ

เฟิงซอีว๋ินหลุบตาถอนใจอย่างหม่นหมอง เสยีงทอดถอนนัน้เนิน่นาน 

ราวกับมีเรื่องราวหนักอึ้งมากมายเหลือคณาทะลักออกมาพร้อมกับ 

เสยีงถอนใจนัน้ ยังให้ฟังแล้วนกึอาดูร

"ซีเอ๋อร์ ข้า..." จิ่วเวยพลันรู้สึกผิดขึ้นในใจ

เฟิงซีอว๋ินโบกมือน้อยๆ สายตาท่ีมองจิ่วเวยสุขุมอ่อนโยน "ยงอ๋อง

ปฏิบตัต่ิอข้าเช่นน้ี บางททุีกคนอาจคิดว่าข้าควรแตกหักกับเขา ด้วยก�าลงั

ของชงิโจวและกองทพัวายุเมฆาอกีสบิหมืน่ หากข้าหมายชงิปฐพี ไม่แน่ว่า 

อาจจะเป็นฮ่องเต้สตรเีพียงหนึง่เดยีวได้จรงิๆ แต่ว่า...จิว่เวย ความรุง่โรจน์น่ัน

ต้องแลกมาด้วยโลหิตและชีวิตมากมายปานใดเล่า มงกุฎฮ่องเต้นั่น 

หลอมสร้างขึ้นจากผู้คนท่ีต้องบ้านแตกคนม้วย พ่อแม่ลูกพลัดพราก  

เสยีงคร�า่ครวญหวัใจสลายมากมายปานใด ของพรรค์น้ีข้าไม่ต้องการ!"

จิ่วเวยพูดไม่ออก

เฟิงซอีว๋ินหมนุกาย มองตรงไปเบ้ืองหน้า นัยน์ตาเจดิจ้าและแน่วแน่ 

"แต่ไรมาสงครามกม็แีต่ชกัน�าทกุข์เขญ็และความเจบ็ปวดมาสูป่ระชาชน  

ข้ากับยงอ๋องร่วมเป็นพันธมติรกัน เป็นหลักประกันได้ว่าราษฎรของสองแคว้น 
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จะมิต้องได้รับความทุกข์ยากจากการศึก หากชักกระบี่เข้าประจันหน้า 

เพ่ือความแค้นส่วนตนเพียงอย่างเดยีว...เช่นน้ันข้าเฟิงซอีว๋ินไหนเลยจะคูค่วร

เป็นอ๋องแห่งชงิโจว! ผูเ้ป็นอ๋องจะท�าตามใจปรารถนาของตนหาได้ไม่ ต้อง

พึงแสวงหาสันติสุขให้บังเกิดแก่อาณาประชาราษฎร์ เยี่ยงน้ีจึงจะคู่ควร 

เรยีกขานเป็นอ๋อง!"

จิว่เวยมองเฟิงซอีว๋ิน สะทกสะท้อนในอก คล้ายปีตปิราโมทย์ ทว่า 

ก็คล้ายหดหู่

"จิ่วเวย ข้าก็มีความปรารถนาเช่นกันนะ" เสียงเฟิงซีอว๋ินทั้งเบา 

ท้ังราบเรยีบเป็นท่ีสดุ ราวกับเพียงลมโชยก็จะเป่าให้สลายไป ท�าให้จิว่เวย

ต้ังใจฟังข้ึนมาโดยไม่รู้ตัว ทว่าชั่วขณะนั้นเขากลับมองสีหน้าของนาง 

ไม่ชดั ดวงหน้าผดุผาดคล้ายมหีมอกจางเคลอืบอยู่ช้ันหน่ึง ดวงหน้าซ่ึงอยู่

หลงัม่านหมอกทมึเทาเลือ่นลอย "แม้จะมใิช่ความประสงค์ข้า แต่เมือ่เกิดใน 

ตระกลูอ๋อง เมือ่เป็นอ๋องเสยีแล้ว ก็ต้องแบกรบัภาระหน้าท่ีซึง่อ๋องพึงกระท�า 

ฉะน้ัน...บางสิง่แม้เห็นค่าย่ิง แต่กลบัจ�าต้องสละทิง้ บางสิง่แม้ไม่ชมชอบ 

กลบัต้องจดัไว้อนัดับแรก!"

ขณะทีก่ล่าววาจาเหล่านี ้นางก็ค่อยๆ ยกมอืขวาขึน้ งอน้ิวทัง้ห้าก�ามอื

หลวมๆ ประหนึง่กุมวัตถุไร้รปูลกัษณ์ชิน้หนึง่ไว้ในฝ่ามอื

"ซเีอ๋อร์" จิว่เวยมองนาง สายตาท้ังนับถือท้ังสงสาร "เมือ่เทยีบกับเจ้า

แล้ว ข้าก็จติใจคบัแคบเห็นแก่ตัวเหลอืเกิน"

"เจ้าก็แค่ก�าลังท�าหน้าที่ของตนอย่างเต็มก�าลังเท่านั้น" เฟิงซีอว๋ิน 

ส่ายหน้า มองลงจากเนินเขา เบือ้งหน้าคอืผนืหมิะอนัไพศาล "ใจคนผนัแปร 

เป็นอาจณิ ยามนีข้้าแน่ใจในหน้าท่ีของตนเช่นนี ้ทว่า...นานวันเข้าก็เป็น 

ดัง่ผนืดนิท่ีปกคลมุด้วยหมิะขาวนี ้ ไม่แน่ข้าอาจจะจ�าแนกทศิทางเมือ่แรก 
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ไม่ชดัก็เป็นได้ ถึงเวลานัน้...สงครามทารณุเป็นท่ีสดุ ท่ามกลางโลหิตและ

เปลวเพลงิ หลายสิง่หลายอย่างจะสญูสลายไป"

จิว่เวยสะท้านอยู่ในอก เงยีบงนัอยู่นานก่อนจะกล่าวว่า "หนึง่เดอืน 

ทีผ่่านมาเจ้าหลบมาพ�านักในต�าหนกัแปรพระราชฐาน ไม่ข้องแวะในการใดๆ 

ของนครหลวง น่ีก็คือสิง่ทีเ่จ้าสละเช่นกันหรอื"

"ท่ีนีส่งบวิเวก ซ�า้ยังมดีอกเหมยงดงามถึงเพียงน้ี จิว่เวยไม่ชอบหรอื" 

เฟิงซอีว๋ินเอยีงศรีษะถาม

"อืม ชอบ" จิ่วเวยได้แต่ตอบเช่นนี้

เฟิงซอีว๋ินย้ิมบาง สายตาจบัอยูท่ีก่ลบีบปุผาแดงเฉดิฉายกลุม่แล้ว 

กลุม่เล่า มองจนเหม่อ เวลาล่วงไปเป็นนานก็พลนัเอ่ยข้ึนว่า "เจ้าดดูอกเหมย 

นีซ่ ีแดงสดนัก ดูเป็นมงคลอย่างย่ิงใช่หรอืไม่"

"หมื?" จิว่เวยมองนางอย่างฉงน สดุจะรู้ว่าเหตุใดจู่ๆ  นางถึงเอ่ยวาจาน้ี

ออกมา

"ดอกเหมยน้ีบานสะพรัง่ในคนืเดยีว ไม่แน่อาจเป็นนมิติถึงเร่ืองมงคล 

บางอย่างก็เป็นได้" เฟิงซีอว๋ินย่ืนมือออก ปลายน้ิวไล้หิมะบนเกสรเหมย  

มองมนัค่อยๆ ละลายไปในฝ่ามอื

"เรื่องมงคล?" จิ่วเวยขมวดค้ิว แต่ครู่เดียวก็คล้ายกับนึกถึงอะไร 

บางอย่างข้ึนมา จงึตะลงึงนัไป

"แม่นางเฟ่ิงถึงพร้อมด้วยความสามารถและรูปโฉม หน�าซ�า้ยังมจีติ

สิเน่หาลึกซึ้ง เขามีคนงามเช่นน้ีเคียงข้างก็นับเป็นวาสนา" เฟิงซีอว๋ิน 

ออกแรงทีป่ลายนิว้ เด็ดก่ิงเหมยแดงลงมา พลกิข้อมอืคราหนึง่ กลีบเหมย 

ก็โปรยปรายลงบนพ้ืนหิมะราวกับพิรณุสชีาด

"ซีเอ๋อร์ เจ้า...เห็นด้วย?" จิ่วเวยจ้องนางเขม็ง
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"สกุลเฟิ่งนับแต่สมัยฮ่องเต้เวยเลี่ยตี้มาจนถึงฮ่องเต้ไท่ซิงต้ี ฮ่องเต้ 

ซหีนงิตี ้ ฮ่องเต้เฉงิคังต้ี ฮ่องเต้หย่งอันต้ี ฮ่องเต้เหยียนผิงตี ้ ฮ่องเต้หงเหอตี้ 

ฮ่องเต้หยวนเจินตี้ ฮ่องเต้ทั้งแปดรัชกาลล้วนแต่ทรงรับสตรีสกุลเฟิ่งเป็น

ฮองเฮา ดงันัน้จงึเกิดเป็นต�านาน 'ฮองเฮาสกุลเฟ่ิง' ในใจชาวต้าตง สกุลเฟ่ิง 

คอืเชือ้สายแห่งฮองเฮา สามขีองสตรสีกุลเฟ่ิงย่อมต้องเป็นฮ่องเต้ หากเขา

รบัสตรสีกุลเฟ่ิงเป็นภรรยา..." เฟิงซอีว๋ินมไิด้เอ่ยต่อ แค่มองก่ิงเหมยในมอื 

แววตาเลือ่นลอยเลก็น้อย

จิ่วเวยกลับเอ่ยว่า "ฮ่องเต้สกุลตงมิได้รับสตรีสกุลเฟิ่งเป็นฮองเฮา 

เสยีทกุพระองค์นี"่

เฟิงซอีว๋ินร�าพันเบาๆ ว่า "ฮ่องเต้ฉงกวงตีคื้อผูท้ีฉ่กีออกจากต�านาน 

'ฮองเฮาสกุลเฟ่ิง' และเป็นฮ่องเต้เพียงพระองค์เดยีวในประวติัศาสตร์ท่ีทรงรับ

หญงิชาวบ้านเป็นฮองเฮา นับแต่นัน้มาสกุลเฟ่ิงทีอ่าศยัอยู่ใต้รศัมเีรอืงรอง

แห่งมงกุฎเฟิ่งมาโดยตลอดก็เริ่มตกลงจากต�าแหน่งสูงสุดในจักรวรรดิ 

สกุลตงอย่างช้าๆ ทว่านบัแต่นัน้มาจกัรวรรดิต้าตงซึง่เข้มแข็งรุ่งเรืองก็เริม่

ตกต�า่ ในใจของกลุ่มคนทีม่คีวามคิดฝังรากลกึว่า 'สกุลเฟ่ิงคอืเช้ือสายแห่ง

ฮองเฮา' ก็จะรูส้กึว่าการท่ีฮ่องเต้ฉงกวงต้ีไม่ทรงรบัสตรีสกุลเฟ่ิงเป็นฮองเฮา

เป็นต้นเหตุให้ชะตาเมอืงตกต�า่ ดงันัน้หากเวลานีป้รากฏบุรุษผูไ้ด้รับสมญัญา

เป็น 'เหนอืหวัผูเ้ป่ียมคุณธรรม' รบัหญิงแซ่เฟ่ิงเป็นภรรยา เจ้าคิดว่าผูค้น 

จะรูส้กึเช่นไร"

จิว่เวยมนิ�าพาต่อต�านานสกุลเฟ่ิง เขาย่ืนมอืกุมมอืทีถื่อก่ิงเหมยของ

เฟิงซอีว๋ินไว้ จ้องนางไม่วางตา แต่กลบัมองอารมณ์บนดวงหน้าเรยีบเฉยนัน้ 

ไม่ออกแม้เศษเสีย้ว "ซเีอ๋อร์ เจ้าเห็นด้วย?"

"น่ีเป็นเรื่องท่ีได้ประโยชน์หลายสถาน เขามีหรือจะพลาดได้"  
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เฟิงซอีวิน๋โยนก่ิงเหมยในมอืทิง้ ราวกับจะสะบดับางสิง่ท่ีเกาะเก่ียวพัวพันอยู่

กลางฝ่ามือออกไป "การสมรสนี้ไม่ว่าจะกับฝ่ายใดก็มีแต่ข้อดี แล้วข้าจะ 

ไม่ส่งเสรมิได้หรอื"

จิ่วเวยไร้ค�าพูด

บนเนินเหมยคืนสู่ความเงียบอีกครั้ง ลมหนาวโชยผ่าน กลีบเหมย 

กลนืเข้ากับปยุหิมะลอยล่องในอากาศ ปลวิไปร่วงไกลแสนไกล

จิ่วเวยจับตามองเฟิงซีอว๋ินอยู่ตลอด ไม่พลาดแววโศกเศร้าและ

เสียดายท่ีวูบผ่านดวงตานาง เขาปัดกลีบเหมยและปุยหิมะที่ร่วงลงบน 

หวัไหล่นางออก ก่อนจะรวบนางเข้าสูอ้่อมอกอย่างอ่อนโยน "ซเีอ๋อร์ เจ้า 

ยอมแพ้แล้วจริงละหรือ เจ้ากับเขา..." เสียงเขาขาดห้วง กางนิ้วท้ังห้า 

สอดเข้าในเรอืนผมดกด�าของนางอย่างนุม่นวล จดัให้ศรีษะนางซบลงบน 

บ่าตน "ซีเอ๋อร์..." เขาใคร่จะกล่าวบางสิ่ง ทว่าไม่รู้จะเร่ิมจากตรงไหน  

ท้ายท่ีสดุก็ได้แต่กอดนางให้แน่น ส่งผ่านความห่วงใยโดยไร้ค�าพูด

"จ่ิวเวย เจ้าอย่าได้ห่วงไป" เฟิงซอีว๋ินองิอยู่ในอ้อมอกเขา ดวงหน้า 

ผดุรอยย้ิมบางสายหนึง่ บางเบาจนเป็นดจุปยุหมิะท่ีโรยตวัอย่างแผ่วเบา 

"ข้าเป็นทายาทแห่งเฟ่ิงอ๋อง ในสายเลอืดสตรสีกุลเฟิงเรา..." เสยีงในตอนท้าย 

เบาจนไม่ได้ยิน นางเหลอืบตาขึน้มองไปยังฟ้าคราม ฟ้ากระจ่างเหลอืเกิน 

รบักับประกายหมิะได้เป็นอย่างดี ทว่าก็เจดิจ้าจนทิม่แทงดวงตา นางหลุบ

เปลอืกตาลง องิศรีษะกับบ่าจิว่เวย ผ่อนลมหายใจเบาๆ คราหน่ึงแล้วไม่เอ่ย 

อนัใดอกี

จิ่วเวยรวบแขนทั้งสอง กอดนางแน่นขึ้นโดยไม่เอ่ยค�า

ชัว่เวลานีท้ั้งสององิแอบแนบชดิ ไม่เว้นระยะห่าง ไม่มท่ีาทคีลมุเครอื 

ท่ามกลางแดนหมิะอากาศหนาวเหน็บน้ีมเีพียงความอบอุน่เลก็ๆ ท่ีถ่ายทอด 
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ให้แก่กัน

เดอืนสบิสอง วนัทีย่ี่สบิหก ชงิอ๋อง 'หายประชวร' กลับเข้านครหลวง

เนื่องจากไม่ต้องการรบกวนประชาชน เฟิงซีอว๋ินจึงโดยสารรถม้า

ธรรมดาเข้าเมืองอย่างเงียบๆ

ในรถ จิ่วเวยเลิกม่านมุมหน่ึงข้ึน มองท้องถนนแล้วอดถอนใจมิได้  

"เมือ่เห็นนครหลวงเป็นเช่นวันน้ีก็มนัิบถอืเขามไิด้"

ในวันท่ีเข้าเมอืงวันนัน้เลอืดเนือ้เกลือ่นกลาด ทุกหนทกุแห่งล้วนเป็น

ซากปรกัหกัพัง ผูค้นในเมอืงเสยีขวญั ทว่าบดันีผ่้านมาเพียงเดอืนเดยีวเท่านัน้

ก็บรูณะใหม่จนไม่เหลอืเค้าเดมิ ถนนเป็นระเบยีบสะอาดสะอ้าน อาคาร 

บ้านเรอืนซ่อมแซมเสรจ็สมบรูณ์ ผูค้นเดนิขวักไขว่ ได้ยินเสยีงเร่ขายของ 

ไม่ขาดห ูบนใบหน้าของชาวบ้านฉายแววสุขสงบ ไม่มแีววแตกตืน่หวาดกลวั

เช่นเมือ่ครัง้เมอืงแตก

"ความสามารถในการบรหิารบ้านเมอืงของเขาข้าไม่เคยกังขามาก่อน" 

เฟิงซอีว๋ินเหลอืบมองสภาพนอกรถคราหน่ึงแล้วเอ่ยเรียบๆ

"ดังนั้นจึงได้สละทิ้งอย่างวางใจ?" จิ่วเวยหันกลับมามองนาง

เฟิงซอีวิน๋ไม่ตอบ น้ิวเก่ียวก�าไลหยกบนข้อมอื หมนุเล่นเบาๆ นยัน์ตาใส

ดจุกระจกมปีระกายเจดิจ้าเร้นอยู่ "ปลายปีแล้ว ศักราชใหม่ก�าลงัจะเริม่ต้น"  

น�า้เสยีงเยือกเย็นเอ่ยอย่างคล่องแคล่วฉะฉาน

จิ่วเวยมองนาง แม้จะสนเท่ห์ทว่าก็ไม่คาดคั้น

รถม้าแล่นตรงเข้าสู่วังหลวง

ทางด้านวังหลวง เน่ืองจากใกล้สิน้ปีจงึถูกชาววังตกแต่งประดับประดา
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อย่างงดงามกรุน่กระแสปีติยินดี สอดรบักับช่วงเวลา

ตลอดทางท่ีเหรนิชวนอวีเ่ดนิผ่านได้เห็นโคมวิจติรและแพรไหมสสีดใส

เหล่าน้ันก็นึกชมชอบอยู่ไม่น้อย

จะปีใหม่แล้ว พสกนิกรเฝ้ารอวันน้ีเป็นพิเศษ น่ีคือวันแห่งการ 

เฉลมิฉลองอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทว่าพวกเขาคล้ายกบัลมืเลอืนไปแล้ว  

ปีก่อนๆ ในเมอืงหลวงยงโจว แม้ในวังจะจดังานสมโภชใหญ่โต แต่ฝ่าบาท... 

ไม่เคยเสดจ็ร่วมงานสมโภชใดๆ ในวังแม้แต่คราเดียว

หน้าต�าหนักตงจี ๋องครกัษ์ส่งเสียงแจ้งแล้วผลกัประตอูอกอย่างเบามอื 

เชญิให้เขาเข้าไปด้านใน

"ชวนอวี่ถวายบังคมฝ่าบาท"

"ลุกขึ้นเถิด"

เฟิงหลนัซเีก็บฎีกาในมอื เหลอืบตามองผูท่ี้ยืนอยู่หน้าโต๊ะทรงอกัษร 

"เรือ่งในนครหลวงสะสางไปพอสมควรแล้ว ทางฝ่ังเจ้าเป็นเช่นไรบ้าง"

"พร้อมทุกเวลาพ่ะย่ะค่ะ" เหรินชวนอวี่ตอบอย่างเคารพนบนอบ

"อืม" เฟิงหลันซีพยักหน้าอย่างพอใจ "แจ้งเฉียวจิ่น ชี่ซู ชวนอว๋ิน  

และเหวินเซงิ ให้ไปหารอืกันทีต่�าหนกัต้ิงเทาตอนยามเว่ย"

"พ่ะย่ะค่ะ"

"ออกไปเถิด"

"กระหม่อมทูลลา" เหรนิชวนอว่ีน้อมกายถอยออกไป แต่เพ่ิงเดินไปได้ 

ไม่กีก้่าวก็พลนัหมนุกายกลับมา เหลอืบมองเฟิงหลนัซ ี เอ่ยปากอย่างติดจะ 

ลงัเลอยู่บ้างว่า "ฝ่าบาท..."

"ยังมีอะไรอีก"

"ใกล้ปีใหม่แล้วพ่ะย่ะค่ะ" เหรนิชวนอวีพ่ยายามท�าเสียงให้ราบเรยีบ
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"หืม?" เฟิงหลันซีมองมาด้วยอาการเย็นชา

"ปีใหม่เป็นเทศกาลท่ีอาณาประชาราษฎร์เฝ้ารอที่สุด ประชาชน 

ในนครหลวงต่างหวังจะร่วมฉลองรับศักราชใหม่พร้อมกับพระองค์ 

นะพ่ะย่ะค่ะ" เหรนิชวนอว่ีเสนออย่างมนัียลกึซึง้แอบแฝง

"อย่างน้ันหรอื" เฟิงหลนัซกีระจ่างถึงความนัยของเหรนิชวนอวี ่ เขา 

ตรกึตรองอยู่นานก่อนจะกล่าวว่า "เฟิงเหว่ยโอดครวญประจ�าว่าเบือ่นกัหนา  

ให้เขาเตรยีมงานสมโภชในวังก็แล้วกนั ส่วนประชาชน...ยามจือ่เรากับชงิอ๋อง

จะข้ึนหอตงหวา* ด้วยกัน ร่วมฉลองปีใหม่พร้อมประชาชน"

"พ่ะย่ะค่ะ"

หลงัจากเหรนิชวนอว่ีถอยออกไปแล้ว เฟิงหลนัซใีนห้องทรงอกัษรก็มอง

ขดีสญัลกัษณ์สแีดงในฎีกา เผลอเหม่อลอยไปบ้าง "ปีใหม่แล้วหรือ..."

เขาเบือนหน้า ทอดมองออกไปนอกหน้าต่าง ส่ิงท่ีเข้าสู่สายตาคือ 

สแีดงทีเ่ฉดิฉายจนแยงตา พรบิตาน้ันทุกอย่างเกิดขึน้โดยมทินัตัง้ตัว!

แพรไหมสชีาดพลนัแปรเปลีย่นเป็นธารโลหติถาโถมมามดืฟ้ามวัดนิ 

กลืนกลบท้ังต�าหนัก รองเท้าไหมสีขาวเหยียบย่างลงบนพ้ืนแดงฉาน  

เพียงครู่เดียวเลือดก็ซึมย้อมให้กลายเป็นรองเท้าโลหิต เขาซัดเซคืบคลาน  

ย่ืนมือหมายจะคว้าอาภรณ์สีมรกตซึ่งแผ่อยู่กลางแอ่งโลหิต ทว่ากลับ 

คว้าได้เพียงโลหิตสดๆ สีชาดรินหลั่งเป็นสายออกจากร่องน้ิว...ดวงหน้า 

ซดีเผอืด ในแอ่งโลหติปราศจากชวิีต เกศาด�าสยายไปทัว่เรอืนกายราวกับ

สาหร่ายทะเล เงาร่างสีมรกตในแอ่งโลหิตนั้นประเดี๋ยวจมประเด๋ียวลอย 

ประเดีย๋วไกลประเด๋ียวใกล้...

ปัง! เขาผดุลกุขึน้ไปปิดหน้าต่าง ฝีเท้าโซเซ ก่อนจะทรุดน่ังลงบนเก้าอ้ี

* หอตงหวา หมายถึงหอที่อยู่เหนือก�าแพงเมืองหลวงฝั่งตะวันออก
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เวลาน้ันเขาเป็นดั่งผู้ที่กระเสือกกระสนกลางห้วงนทีเป็นเวลานาน 

และในที่สุดก็ปีนขึ้นฝั่งได้ ลมหายใจถ่ีกระชั้น เขายกมือข้ึนป้องดวงตา 

ทัง้สองแน่น ราวกับคดิจะบดบงัสโีลหิตทีแ่ผ่กว้างเป็นห้วงสมทุรนัน่ หมายจะ

ข่มกลัน้อาการส่ันเท้ิมท่ัวร่างไว้ แต่คลืน่โลหิตยังคงซดัฟาดเข้ามาไม่ขาดสาย 

ย่ิงสะสมย่ิงเข้มข้น สเีข้มขึน้ทลีะขัน้ๆ จนสดุท้ายก็ข้นคลัก่เป็นสดี�าลกึล�า้ 

ไร้ก้น!

"เสด็จแม่..." เสียงกระซิบดังขึ้นอย่างแผ่วเบาและเปราะบาง  

คล้ายกับเพียงกระชากเบาๆ กระแสเสียงสายนั้นก็จะขาดสะบั้นไป

วังฮ่องเต้มกี�าแพงสงูล้อมเป็นสีเ่หลีย่มขนาดยกัษ์ แบ่งง่ายๆ ได้เป็น

ส่วนหน้า กลาง หลงั สามส่วน

ส่วนหน้าคือบริเวณวังหน้าซึ่งมีต�าหนักกวงหมิง (เจิดจรัส) เป็น

ศนูย์กลาง เป็นสถานทีซ่ึง่เหล่าขนุนางใหญ่มาท�าราชการ บรหิารงานเมอืง 

ส่วนหลังเป็นท่ีประทับของบรรดาสนมนางใน และส่วนกลางมีต�าหนัก 

หลิงเซียว (ควบเวหา) เป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยต�าหนักชีหลง  

(มงักรพ�านัก) ต�าหนักต้ีเย่ียน (ต่อโชติ) ต�าหนักจิง้ไห่ (ทะเลสงบ) ต�าหนัก 

จีเ๋ทยีน (ปลายฟ้า) ต�าหนกัเสีย่อี ้ (เกษมศานต์) ต�าหนกัจนิเสิง (พวนทอง)  

ต�าหนกัเฟ่ิงอิง่ (เงาเฟ่ิง) ต�าหนักโย่วเยว่ีย (จนัทร์เยาว์) ต�าหนักแปดหลงันี ้

คอืต�าหนกัทีฮ่่องเต้เวยเลีย่ต้ีปฐมฮ่องเต้แห่งต้าตงสร้างเพ่ือเป็นท่ีพ�านักของ

เจ็ดขุนพล หวงที่ นิ่งจิ้งหย่วน เฟิงจี๋ ไป๋อี้หม่า ฮว่าจิงไถ เฟิงตู๋อิ่ง และ 

หนานเพ่ียนเยว่ีย

ทกุยคุทกุสมยั วังฮ่องเต้ก็เป็นท่ีประทับของฮ่องเต้ เหล่าสนมนางใน 

หน่อเนื้อฮ่องเต้ที่ยังเยาว์วัยและขันทีนางก�านัลผู้คอยปรนนิบัติพวกเขา  
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การท่ีเจ็ดขุนพลพ�านักอยู่ในวังด้วยนับได้ว่าไม่เคยปรากฏมาก่อน 

ในประวัติศาสตร์ ทว่าคนท้ังแปดก็เคยร่วมกินร่วมอาศัยในวังจริงๆ  

เพียงเพราะฮ่องเต้เวยเลีย่ต้ีเคยกล่าวว่า 'ปฐพียังแบ่งปันได้ ประสาอนัใด 

กับแค่วัง'

แม้ปัจจุบันนี้จักรวรรดิต้าตงจะแปรเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเค้าเดิม 

แห่งวันวาน ทว่าในกาลก่อนคนทั้งแปดเคยร่วม 'แบ่งปันปฐพี' มาก่อน  

และต�าหนักแปดหลงันีก็้เป็นหลกัฐานถึงมติรภาพลกึซ้ึงของพวกเขา

ขณะเดนิไปตามทางคดเคีย้ว เห็นราวทางเดนิทีท่อดไกลสดุลกูหลูกูตา 

เหรนิชวนอว่ีก็คดิฟุ้งซ่านอย่างท่ีเกิดขึน้น้อยครัง้นัก

แปดคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยรักใคร่ผูกพันถึงเพียงน้ัน ไฉนสุดท้ายกลับ 

ต้องแยกกนั ที่ฮ่องเต้เวยเลี่ยตี้ทรงแยกดินแดนแบง่อ�านาจด้วยพระหัตถ์

พระองค์เองน้ันเกิดจากสาเหตใุดกันแน่ เป็นเพราะเฟ่ิงอ๋องเฟิงตู๋อิง่จริงหรอื  

ถึงได้อวยยศอ๋องพระราชทานดินแดน? ในเมือ่มติรภาพลกึซึง้ถึงเพียงน้ัน  

แล้วเหตใุดเจด็อ๋องถึงยอมรบัการจดัการเช่นน้ัน

เดนิมาตลอดทาง คิดมาตลอดทาง แต่กลบัหาค�าตอบไม่ได้ เว้นแต่

เขาจะสามารถย้อนกลบัไปเมือ่หกร้อยกว่าปีก่อนได้เท่าน้ัน

เหรนิชวนอว่ีถอนใจเบาๆ คราหนึง่แล้วรวบรวมความคดิ หยุดฝีเท้า 

มองพฤกษชาตนิานาชนิดนอกทางเดนิ ดอกเหมยแดงเฉดิฉนัดัง่เปลวเพลงิ 

มมีากท่ีสดุในเหมนัต์อนัหนาวเหนบ็ สคุนธ์อ่อนจางผสานมากับลมหนาว 

หอมกรุ่นชื่นใจ ทว่ายืนอยู่ครู่เดียวก็เห็นร่างหน่ึงเลี้ยวมาจากทางเดิน 

เบือ้งหน้า ประกายตาเขาไหววูบ ปราดเข้าไปหา "นัน่จิว่เวยกงจือ่มใิช่หรือ"

"ท่านกุนซือเหริน" จิ่วเวยตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน

"ท่านเตรยีมสิง่ใดมาให้ชงิอ๋องหรอื" เหรนิชวนอว่ีเหลอืบมองถาดในมอื
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จิว่เวย บนถาดมีถ้วยกระเบือ้งปิดฝาแน่นหนาใบหนึง่

"เช้านีเ้ก็บเหมยขาวท่ีเพ่ิงบานได้ จงึน�าไปชงเป็นชามากาหน่ึง" จิว่เวย

เอ่ยเรยีบๆ

"อ้อ?" เหรนิชวนอว่ีหรีต่าเลก็น้อย "จะว่าไปแล้ว นับแต่กงจ่ือมาดแูล

พระกระยาหารของชงิอ๋อง ชงิอ๋องก็มเิพียงพระพลานามยัแข็งแรง ยังทรง 

สริโิฉมงดงาม เป็นความชอบของกงจือ่โดยแท้"

จิว่เวยขมวดค้ิว มองเหรนิชวนอว่ีท่ีย้ิมอบอุน่ไร้พิษภัยตรงหน้าแล้วก็

สหีน้าขรมึลงทนัที

"ข้าและขนุนางอืน่ล้วนพักอยู่นอกวัง มเีพียงท่านท่ีร้ังอยู่ในต�าหนกั 

เฟิ่งอิ่ง ชิงอ๋องทรงปฏิบัติต่อท่านไม่เหมือนผู้อื่นจริงๆ" เหรินชวนอวี่ยงัคง 

ผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ ทว่าในรอยย้ิมกลบัซ่อนดาบ ในวาจาซ่อนเขม็

"เจ้า!" จิ่วเวยหน้าเปลี่ยนสีโดยพลัน สายตาตรึงอยู่ท่ีเหรินชวนอว่ี 

ดุจเป็นเข็ม

ทัง้สองยืนนิง่อยู่ห่างกันสามเชยีะ ห่างออกไปมชีาววังทีง่่วนอยู่กับงาน  

แต่ทีต่รงน้ีน่ิงสงัดราวอากาศถูกแช่แข็ง ลมหนาวโชยผ่าน พัดดอกไม้ร่วง 

ให้ลอยละล่อง พัดชายเสือ้ให้ปลวิไสว ทว่าไม่อาจพัดสายตาของท้ังสอง 

ทีป่ระจนักันอย่างตึงเครยีดอยู่ได้

เวลาล่วงไปนานจิว่เวยก็พลนัย้ิม ถือถาดด้วยมอืข้างเดียว มอือกีข้าง 

เสยปอยผมที่หางคิ้ว ดวงตาคล้ายลืมคล้ายหลับ พริบตาน้ันรัศมีผึ่งผาย 

ก็ฉายฉาน ท�าให้ดวงตาธรรมดาๆ บงัเกิดพลงัสะกดสรรพชวิีตให้ลุม่หลง 

"ได้ยินมาตลอดว่าท่านกุนซอืเป็นผูฉ้ลาดแหลมคม วันน้ีในท่ีสดุก็เชือ่แล้ว"

"มไิด้ๆ ชวนอว่ีทบึเขลา ต้องขอค�าชีแ้นะจากท่านอกีมากต่างหาก"  

เหรนิชวนอว่ีย้ิมอบอุน่งามสง่าดุจเดียวกัน
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"มกิล้า" จิว่เวยเบอืนศีรษะมองนอกทางเดิน เหมยก่ิงหนึง่โน้มลงมา

พาดบนราว เขาย่ืนมอืแตะกิง่เหมยแผ่วเบา ท่วงท่าสงูสง่า "แต่แม้จิว่เวย 

จะโง่เขลา ทว่าก็เกิดก่อนอยู่หลายปี มีค�าพูดบางอย่างพอจะกล่าวแก่ 

ท่านกุนซอืได้"

"ชวนอวี่ล้างหูน้อมฟัง" เหรินชวนอวี่พยักหน้า

"ผูช้�านาญดาบมลายด้วยดาบ" จิว่เวยเอ่ยเบาๆ จากนัน้พลันหนัมา 

ประกายตาดุจกระบี่ถูกชักออกจากฝัก พุ่งกราดเข้าใส่เหรินชวนอว่ีอย่าง

คมกรบิ "ฉนัใดฉนันัน้...ผูช้�านาญอบุายย่อมมลายด้วยอบุาย!"

เหรินชวนอว่ีถูกสายตานั้นทิ่มแทงจนสะดุ้งในอก ขณะก�าลังจะ 

อ้าปากโต้แย้งก็เหลือบพบบางสิ่ง จึงพลันเบิกตากว้างอย่างไม่กล้าเชื่อ 

ตาค้างมองมือของจิ่วเวยที่เลื่อนออกจากดอกเหมย สายพลังสีคราม 

เส้นหน่ึงม้วนผ่านร่องน้ิวคนตรงหน้าไป จากน้ันดอกเหมยแดงหอมสดใสนัน่ 

ก็เหี่ยวแห้งในพริบตา! เขาตระหนกถึงหมื่นส่วน มองจิ่วเวยด้วยอาการ 

ตะลงึตะไล "เจ้า..."

"ท่านกุนซือเป็นอะไรไปหรอื" จิว่เวยเอ่ยอย่างอ่อนโยน เหลอืบมอง

ใบหน้าซดีขาวของเหรนิชวนอว่ี ประกายเยน็เยียบในตาคมกรบิย่ิงขึน้ เขา

ตวัดข้อมือคราหนึ่ง สายสีครามระหว่างน้ิวก็ไหลเคลื่อนประดุจเส้นด้าย  

ลอยออกจากหว่างนิ้วไป เคลื่อนเข้าหาเหรินชวนอว่ีอย่างแช่มช้าราวกับ 

ลิน้งู

เหรินชวนอว่ียืนน่ิงค้างมือเท้าแข็งท่ือ เบิกตามองเส้นสายสีคราม 

ท่ีใกล้เข้ามาทลีะน้อยๆ ไม่อาจขยับเท้าได้แม้สกัครึง่ก้าว "เจ้า...เจ้าเป็น..." 

เสียงของเขาเพ่ิงหลุดออกมา สายพลังสีครามก็ม้วนรอบร่างเสียแล้ว  

ทันใดนัน้ล�าคอก็ตงึแน่น อากาศสกัเฮอืกก็สดูไม่ได้ เสยีงก็หายไปในพรบิตา
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พลงัสคีรามกลายสภาพเป็นด้ายท่ีม้วนรอบคอเหรนิชวนอว่ีรอบแล้ว

รอบเล่า พันแน่นข้ึนทลีะน้อย เขาย่ืนมอืไปหาล�าคอ แต่กลบัคว้าสิง่ใดไม่ได้

สกัอย่าง ด้ายสคีรามนัน่ย่ิงมาย่ิงแน่น ใบหน้าเขาค่อยๆ แดงก�า่ เปลีย่นจาก 

แดงเป็นขาว ขาวเป็นเขยีว เขยีวเป็นม่วง! เขาอ้าปากคดิจะเอ่ยบางอย่าง  

แต่กลบัไม่อาจส่งเสยีงได้เลย คอราวกบัถูกคมีเหลก็หนีบไว้ ในอกปวดร้าว 

สมองอือ้องึ แขนขาอ่อนแรงลงอย่างช้าๆ ทุกสิง่รอบตวักลายเป็นรางเลอืน 

ดวงตาเหน็วงแสงระยิบระยับ จากน้ันก็ค่อยๆ สลายไป สดุท้ายก็กลายเป็น 

ความมืดมิด...ชั่วขณะนั้นเขาประหนึ่งได้ยินเสียงประตูมรณะเปิดออก 

สายลมเย็นเฉยีบเหีย้มเกรยีมเป่าออกมาจากช่องประต ูทนัใดนัน้เขาก็ดิง่ลงสู่

ห้วงลกึด�ามดือนัไร้ท่ีสิน้สดุ...

"เพ่ือจิว่หรง ข้าก็แค้นนักท่ีไม่อาจผลักเจ้าลงสูน่รกอเวจไีด้!" เสยีงดังขึน้

ข้างหูกะทันหัน แม้จะแผ่วเบาทว่าทุกค�าเข้าสู่โสตประสาทอย่างชัดเจน

ประหนึ่งกระบี่น�้าแข็งทิ่มแทงกระดูก "แต่ซีเอ๋อร์...ข้าจะละเว้นเจ้าเพราะ 

เห็นแก่ชิงอ๋อง ถ้าภายหน้าเจ้ากล้ามีความคิดชั่วช้าจะท�าร้ายนางอีก ข้า 

จะให้เจ้าอยู่ไม่สูต้าย!"

เมื่อสิ้นเสียงล�าคอเหรินชวนอวี่ก็คลายออก ในที่สุดเขาก็หายใจได้ 

อีกครา จากน้ันการรบัรูถึ้งสิง่รอบตัวก็ค่อยๆ คืนกลับมา ทิวทัศน์ตรงหน้า

แจ่มชดัขึน้ทีละน้อย

ทางเดินยังคงงามวิจิตร ดอกเหมยยังคงหอมกรุ่นเฉิดฉาย กระท่ัง 

ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าก็ยังคงอบอุ่นดุจสายลมแห่งวสันตฤดู

เหรนิชวนอว่ียกมอืทาบล�าคอ ไม่มอีะไรทัง้น้ัน สมัผัสได้เพียงผิวกาย

อุน่...ทกุอย่างเมือ่ครูค่อือปุาทานหรอื เขาเงยหน้ามองจิว่เวย ยากจะเก็บง�า

ความลนลานไว้ "ท่าน..."
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"โธ่เอ๋ย ชิงอ๋องยังทรงรอน�้าชาอยู่นี่นะ วันหลังค่อยสนทนาเล่นกับ 

ท่านกุนซอืใหม่ก็แล้วกัน ขอลาไปก่อน" จิว่เวยจดัปอยผมข้างแก้มท่ีถูกลม 

ตยุ่ีงแล้วก้าวผ่านเหรนิชวนอวีไ่ปด้วยอาการสบายๆ

"รอก่อน..." เหรินชวนอว่ีหมุนกาย หมายจะเรียกเขาไว้ แต่จนใจ 

ด้วยอกีฝ่ายก้าวจากไปโดยไม่เหลยีวแล

แผ่นหลงัท่ีเดนิจากไปนัน้ผอมบางเหยียดตรง อาภรณ์ครามหมดจด  

ผมยาวจรดบัน้เอวรวบไว้หลวมๆ ด้วยสายรดัเส้นหน่ึง เม่ือสายลมพัดผ่าน 

ชายเสือ้ก็พลิว้ไหว ดูสงูสง่าเหนอืสามญั

ทว่าอดึใจน้ันเหรนิชวนอว่ีกลบัรูสึ้กว่าชายผู้แปลกประหลาดหาใดเปรียบ

เบือ้งหน้าน้ีมไีอเย็นอ�ามหติสายหน่ึงโอบล้อมร่างกายไว้

"เจ้า...เจ้าเป็นคนเผ่าจิ่วหลัว!" เขาโพล่งออกไป

ทว่าร่างนัน้ยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่รบีร้อน ฝีก้าวไม่แม้แต่ 

จะชะงกัสกันิด ย่ิงเดินย่ิงห่างจนหายลบัไปท่ีปลายทางเดิน

เหรินชวนอว่ีเหลียวหลัง ทางเดินว่างเปล่า ชาววังที่นอกทางเดิน 

งามดั่งบุปผา ดอกเหมยก�าลังอวดโฉม ส่วนเขาเองก�าลังยืนอยู่ในสภาพ

สมบรูณ์ หรอืทุกอย่างเมือ่ครูเ่ป็นภาพลวงตา? แต่ว่า...เขายกมอืทาบอก 

หวัใจทีเ่ต้นถีร่วัเป็นหลกัฐานถึงความพรัน่พรงึขณะชวิีตแขวนอยู่บนเส้นด้าย

เมือ่ครู ่เขาเบนสายตาแล้วก็น่ิงอ้ึง

บนราวก้ันเหมยก่ิงหนึง่ซึง่เอียงพาดกลบัเห่ียวแห้งด�าเกรียมไปแล้ว!

ตุบ! น�้าหนักท่ีกดลงบนไหล่กะทันหันกระท�าให้เหรินชวนอว่ีผวา  

เมือ่หันมองก็พบเฮ่อชีซ่ยืูนอยู่ด้านหลงั

"ชวนอว่ี เจ้ายืนเหม่ออะไรอยู่ตรงนี้" เฮ่อชี่ซูมองเหรินชวนอวี่อย่าง

ประหลาดใจ อาการเหม่อจนถึงขัน้พรัน่พรงึเลก็น้อยเป็นสิง่ซึง่พบได้ยากย่ิง 
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จากเขา

"ชีซ่"ู เหรนิชวนอว่ีร้องออกมาค�าหน่ึง จากน้ันก็ผ่อนลมหายใจ ร่างกาย 

ที่เกร็งเขม็งผ่อนคลายลงในเวลานี้เอง แล้วเขาถึงได้พบว่าฝ่ามือของตน 

เปียกชุม่ไปหมด

"อาการเช่นน้ีของเจ้า..." เฮ่อชี่ซูมองเขา ขมวดคิ้วเข้าหากัน 

ตามความเคยชิน "เกิดเรื่องใดขึ้นหรือ"

"ไม่มีอะไร ข้าก�าลังจะไปหาเจ้าพอดี"

"หาข้า?"

"อืม เรื่องที่ฝ่าบาทบัญชา..."

ทั้งสองเดินเคียงกันไป ก้าวผ่านทางเดินยาว ตัดผ่านอุทยาน  

กลืนหายเข้าสู่หมู่ต�าหนักชั้นแล้วชั้นเล่า

นางก�านัลกลุ่มหนึ่งหิ้วโคมเดินมา น�าขึ้นแขวนดวงแล้วดวงเล่า

"อ๊ะ! ดอกเหมยน่ีบานอยู่ดีๆ ไฉนก่ิงนี้ถึงได้แห้งเห่ียวไปก่ิงเดียว 

เสยีเล่า" นางก�านัลนางหนึง่ร้องขึน้ด้วยความหลากใจ

"รีบหักทิ้งเถิด มาเกิดเรื่องในช่วงเวลาเช่นนี้หาใช่ลางดีไม่!"

ก่ิงแห้งกรอบเอียงพาดบนราวทางเดิน ตัดกับบุปผาแดงสะพรั่ง 

เตม็ต้นท่ีนอกทางเดินจงึสะดุดตาเป็นพิเศษ ลมหนาวโชยผ่าน กลีบเหมย 

ที่เหี่ยวแห้งสั่นริกๆ ก่อนจะร่วงปลิดปลิวไปหลายกลีบ
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เดือนสิบสอง วันที่สามสิบ

วันนีต้�าหนกัชิง่หวา (ฉลองโรจน์) คอืสถานท่ีทีค่รกึครืน้ทีส่ดุในวงัฮ่องเต้

เหน็ได้ชดัว่าต�าหนกัผ่านการตกแต่งขนานใหญ่ โคมวิจติรแขวนสงู 

อยู่เหนือหลงัคาต�าหนกั ส่องให้ในต�าหนักสว่างไสวดจุกลางวัน แพรไหม 

สแีดงงามวิลาสห้อยลงตามเสา ยามโบกกระเพ่ือมก็แผ่วพล้ิวดัง่สายหมอก 

โต๊ะเก้าอีเ้รยีงรายเป็นระเบยีบเรยีบร้อย บลัลงัก์หยกกลางต�าหนักทอประกาย

อร่ามเรอืงใต้แสงโคม ชาววังเลาะเลีย้วไปมาด้วยอาการชดช้อย ข้ารับใช้ 

เดนิขวักไขว่เพ่ือตระเตรยีมงานสมโภชปีใหม่ทีก่�าลงัจะเร่ิมข้ึน

ผูท้ีล่งแรงแขง็ขันท่ีสุดเห็นจะเป็นเฟิงเหว่ย เห็นเขาประเด๋ียวก็ร้องตวาด

ชาววังมิให้ท�าปะการังกระถางนั้นแตก ประเดี๋ยวก็สั่งการข้ารับใช้ให้วาง 

ไผ่หยกม่วงกระถางนู้นให้ตรง ประเดี๋ยวก็ว่าฉากก้ันจืดชืดเกินไป ต้อง 

เปลีย่นเป็นฉากแพรลายสระมรกตกับเหมยแดง ประเด๋ียวก็ว่าสรุาหลนัเซงิ 

48
สดับเสียงฉินคืนสิ้นปี หวนค�านึงถึงวันผ่านเลย
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ใบเขยีวนัน้ต้องคูกั่บจอกหยกอวิน๋เมิง่จากเขาอูซ้าน...ส่งเสยีงอยู่มไิด้ขาด 

ง่วนอยู่มไิด้พัก กระทัง่ถึงปลายยามโหย่วทกุอย่างก็เข้าท่ีเข้าทางในทีส่ดุ

"ยงอ๋อง ชิงอ๋องเสด็จ!"

เมือ่เสยีงขานของข้ารบัใช้ดังขึน้นอกต�าหนัก เหล่าขุนนางท้ังฝ่ายบุน๋

ฝ่ายบูท่ี๊รออยู่ในต�าหนกัก็หนัมาน้อมกายรบัเสด็จโดยพร้อมเพรียง

ทีด้่านนอก อ๋องท้ังสองก้าวเคยีงไหล่กันมาอย่างแช่มช้า ในวันส�าคญั 

เช่นนีท้ั้งสองต่างสวมชดุพิธีการเต็มยศ บนศีรษะสวมมงกุฎห้อยพู่เจ็ดแถว 

พู่ร้อยหยกห้อยลง แกว่งไกวอ่อนช้อยราวสายน�า้ไหลตามจงัหวะก้าวของ 

ทัง้สอง

"พวกกระหม่อมถวายบังคมยงอ๋อง ชิงอ๋อง!"

"ตามสบาย!"

ทัง้อ๋องและขนุนางเข้านัง่ยังทีข่องตน งานสมโภชเปิดฉาก ยกจอก 

ร่วมดื่ม ท้องพระโรงเต็มไปด้วยบรรยากาศเฉลิมฉลองยินดีปรีดา ภักษา 

เลศิรสดจุมกุ เมรยัเอมโอชด่ังน�า้ค้าง สงัคีตประหนึง่ส�าเนยีงทพิย์ ผู้ระบ�า 

ราวบปุผา

วันสดุท้ายแห่งรชัศกจิง่เหยียนปีทีย่ี่สบิเจด็ ชงิอ๋อง ยงอ๋อง ขนุนาง 

บุน๋บูข๊องสองแคว้นและของนครหลวงต่างร่วมงานสมโภชข้ึนศกัราชใหม่  

ณ ต�าหนกัชิง่หวา

ในกาลข้างหน้าเมื่อขุนนางราชส�านักหวนนึกถึงงานสมโภชปีใหม่ 

ในครานัน้ ก็ให้เสมอืนชมดอกไม้กลางสายหมอก ไม่อาจนกึภาพเหตุการณ์

ทัง้หมดในวันน้ันให้ชดัเจนแจ่มแจ้งได้ แต่เพราะมนัเลอืนรางเลือ่นลอยนีเ่อง  

จงึชวนให้ย่ิงหวนหาไม่รูห้าย

งานสมโภชครานั้นมีอันใดผิดแผกจากสามัญกันแน่?
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จะว่าหรูหราเลิศลอยนักหนาก็ไม่ใช่ งานเลี้ยงครั้งไหนๆ ที่จัดใน 

วงศ์วานของฮ่องเต้ก็ล้วนแต่หรหูราฟุ่มเฟือยกว่าท้ังน้ัน และก็ใช่ว่าจะสนกุ

ครึกครื้นที่ตรงไหน มีแค่อ๋องและขุนนางอยู่ในท้องพระโรงเท่าน้ัน ทว่า 

ก็ไม่เงยีบเหงา เพราะอ๋องทัง้สองบนบัลลงัก์หยกต่างมท่ีาทีชดิเชือ้อ่อนโยน 

ขนุนางเบือ้งล่างคยุเล่นย้ิมหวัร่วมร�า่สรุา ทุกอย่างช่างกลมเกลยีวถึงปานนัน้...

หากจะกล่าวให้ได้ว่าพิเศษท่ีตรงไหน เช่นน้ันก็คือ...ความสงบสุข!

งานเลีย้งของเจ้านายไม่หรหูราเอะอะ และก็ไม่เคร่งขรมึเป็นทางการ  

หากแต่สงบเรียบง่ายดั่งวารี ไม่มีระลอกคลื่นสักน้อย ไม่มีความปั่นป่วน 

สกัเสีย้ว เป็นความสงบสขุอนัพอดิบพอดี

นับแต่งานสมโภชเริ่มต้นจนสิ้นสุด ทุกสิ่งก็ด�าเนินไปอย่างสงบ 

เป็นธรรมชาต ิลิม้ชมิอาหารเลศิรสจากครวัหลวง คารวะกันด้วยเมรยัชัน้ดี 

สดับส�าเนียงเสนาะโสตจากคีตาจารย์หลวง ชมลีลาระบ�าชดช้อยจาก 

นางก�านลัผูง้ามราวบปุผา...เมือ่ยามจือ่ใกล้เข้ามา อ๋องและขุนนางก็มุง่หน้า 

ไปหอตงหวา ร่วมก้าวผ่านช่วงเวลาสุดท้ายของปีกับประชาชน ต้อนรับ

ศกัราชใหม่กับอาณาประชาราษฎร์

บนจัตุรัสกว้างหน้าหอตงหวามีคลื่นมหาชนล้นหลามอยู่นานแล้ว 

ผูค้นในนครหลวงแทบจะรวมตวัอยู่ทีน่ีท้ั่งหมด ทนลมหนาวเสยีดกระดกู

ชะเง้อชะแง้รอ เพียงเพ่ือได้ยลโฉมชิงอ๋องและยงอ๋องผู้เป็นประหน่ึงอ๋อง 

ในต�านาน

ในท่ีสุดเมื่อเหล่าขุนนางเชิญอ๋องทั้งสองขึ้นสู่หอเหนือก�าแพงเมือง  

ชัว่ขณะนัน้เหล่าไพร่ฟ้าซึง่เดมิส่งเสยีงอกึทึกก็พากันสงบลง แหงนศรีษะมอง 

อ๋องท้ังสองบนก�าแพงเมอืงโบกมอืทักทายพสกนกิรด้วยรอยย้ิม ทันใดน้ัน

ผู้คนนับหมื่นเบื้องล่างก็คุกเข่าน้อมกราน เสียงถวายพระพรกระหึ่มข้ึน 
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ราวกับขนุเขาเลือ่นลัน่ทะเลสะเทอืน

การคารวะนี้รวมเอาความเคารพรักและซาบซึ้งของประชาชน 

ในนครหลวงไว้ท้ังหมด ขอบคุณชิงอ๋องและยงอ๋องท่ีช่วยพวกเขาจาก 

เงื้อมมือทหารเป่ยโจว ช่วยเยียวยาบาดแผลและความเจ็บปวดให้ ช่วย 

สร้างบ้านแปลงเมอืงข้ึนใหม่ ช่วยตามหาคนในครอบครัวท่ีพลดัพรากไป...

ความซาบซึง้ รกัและเทดิทูน...พวกเขาแสดงออกด้วยอาการอนัเรยีบง่าย

ทีส่ดุ

เมื่อเสียงปลอบโยน ให้ก�าลังใจและอวยพรเบาๆ ทว่าชัดเจนของ 

อ๋องทั้งสองลอดเข้าโสตประสาทของคนทุกผู้ทุกนาม ช่ัวขณะน้ันสายลม 

แห่งเหมนัต์ก็พลนัเปลีย่นเป็นลมวสนัตฤด ู พัดพาความหนาวเหน็บท้ังปวง 

ให้สิน้ไป อบอุน่ทัง้ใจกาย ชัว่ขณะนัน้ประชาชนนับหมืน่ก็พากันน้อมกรานลง

อกีครา เสยีง "ทรงพระเจรญิ" ก้องทะลวงเก้าชัน้ฟ้า นัน่มใิช่แค่ความซาบซึง้ 

อกีแล้ว แต่คอืการยอมศโิรราบหมดหวัใจ! ศโิรราบแทบบาทราชนัผูถึ้งพร้อม

ด้วยเมตตาและคุณธรรม จรยิวัตรและสริโิฉมไร้ผูเ้ทียบเทียม!

ยามดอกไม้ไฟลอยขึน้สงู คนทัง้ปวงก็พากันแหงนหน้ามองบปุผาเพลงิ

ดอกแล้วดอกเล่าท่ีผลิบานกลางฟ้าราตร ีจดุให้ห้วงนภาพราวพราย จากนัน้ก็

กลายเป็นฝนดาวร่วงลงระยิบระยับ

ชัว่เวลาน้ันขุนนางและประชาชนล้วนปราโมทย์ ท้ังเมอืงกระชุม่กระชวย 

แม้แต่เหรินชวนอว่ีและจิ่วเวย ยามน้ีก็ยังอมย้ิมให้กับงานเฉลิมฉลอง 

อันหาได้ยากในทุรยุคนี้

สายตาเฟ่ิงชอีูเ๋คลือ่นจากดอกไม้ไฟพร่างพราวไปยังร่างของอ๋องท้ังสอง

ผูอ้ยู่ด้านหน้าสดุบนหอเหนอืก�าแพงเมอืง

บนหอเหนือก�าแพง เหล่าขุนนางต่างยืนอยู่ด้านหลงัหรอืทางซ้ายขวา 
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ของพวกเขาโดยเว้นระยะพอสมควร นอกจากนัน้ยังมขีนัที นางก�านัล และ

องครักษ์ เบื้องล่างเป็นไพร่ฟ้านับหมื่นพัน คนต้ังมากมายถึงเพียงน้ัน

ห้อมล้อมพวกเขาอยู่ แต่ท้ังสองกลบัเหมอืนหลดุพ้นจากฝูงชน

พวกเขายืนเคียงข้างกัน แหงนมองบุปผาเบ่งบานแล้วดับสูญ 

บนม่านอมัพร ดวงหน้ามีรอยย้ิมผ่อนคลาย บนฟ้าแม้จะมดีอกไม้ไฟเฉดิฉาย 

เหลอืคณา แต่กลบัมอิาจบดบงัรศัมขีองทัง้สองได้ ความงามสง่าชนิดนัน้ 

แม้จะเรยีบง่ายทว่าสงูส่งกว่าสิง่ทัง้มวล

ขนุนาง ประชาชน เสยีงเอะอะ เสยีงหัวเราะสลายหมดสิน้ บนหอ 

เหลอืเพียงคนทัง้สองเท่านัน้ เมือ่ถูกขบัด้วยภาพดอกไม้ไฟเต็มฟ้าทีด้่านหลงั  

ทัง้สองก็เจิดจ้าจนมอิาจจ้องมอง โดดเด่นเลศิลอยถงึปานน้ัน...ช่างเหมาะสม

กันถงึปานน้ัน แต่เหตุใดพวกเขากลบัเหนิห่างเช่นน้ีเล่า แม้ขนุนางนบัร้อย

ห้อมล้อม พสกนิกรเชดิช ู ไฉนจงึมกีลิน่อายอ้างว้างถึงขีดสดุโอบล้อมพวกเขา 

ไว้

เฟิ่งชีอู๋เฝ้าจับตาอย่างเงียบงัน

ท่ามกลางดอกไม้ไฟมากมายดจุท้องทะเล ในเสยีงยินดีปรดีากึกก้อง 

หวัใจของเฟิงหลนัซแีละเฟิงซอีว๋ินในต�าแหน่งสงูส่งกลบับงัเกิดความอ้างว้าง

ว่างเปล่าสดุประมาณขึน้พร้อมกัน

ไม่ว่าผูค้นจะมากมายเพียงใด บรรยากาศรอบกายครกึครืน้ปานใด 

พวกเขากลบัอยู่ห่างจากสิง่เหล่าน้ันไกลแสนไกล

เมื่อเอียงศีรษะก็พบเพียงดวงหน้ายิ้มแย้มอันรางเลือนของอีกฝ่าย

พวกเขายืนเคียงไหล่กัน ก้ันกลางด้วยระยะเพียงหนึง่ก�าป้ัน ใกล้กัน

เหลอืเกิน ทว่ากไ็กลกันเหลอืเกิน ประหนึง่มกี�าแพงกระจกโปร่งใสขวางไว้ 

แม้จะมองเห็นอีกฝ่ายได้ถนัดตา แต่ครั้นจะสัมผัสกลับถูกก้ันไว้ด้วย 
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ไอเย็นเยียบท่ีเหลอืจะข้ามผ่าน!

"วันน้ีความจรงิเป็นวนัประสติูของฝ่าบาทเช่นกัน ทว่าฝ่าบาทไม่ทรง

เคยฉลองมาก่อนเลย"

เสยีงร�าพันของตวนมูเ่หวินเซงิพึมพ�าขึน้จากด้านหลงั เฟ่ิงชอีูส๋ะท้านไป

ทัง้ร่าง ความรวดร้าวอย่างไม่อาจบรรยายเอ่อท้นข้ึนในอก

ยามจื่อ แสงโคมในวังดับลงทีละดวง งานสมโภชชื่นมื่นผ่านพ้น 

ไปแล้ว ทุกคนล้วนเข้าสูห้่วงนิทรา

ในเรือนบรรทมของต�าหนักจี๋เทียน หลังจากจงหลีและจงหยวน 

ปรนนบัิตใิห้เฟิงหลนัซอีาบน�า้เรยีบร้อยแล้วก็ถอยออกไปอย่างเงยีบเชยีบ 

ขณะปิดประตลูงก็เห็นฝ่าบาทของพวกเขาก�าลงัเอนกายพิงตัง่ข้างหน้าต่าง 

จอกหยกสีหิมะในมือมีเมรัยเลิศรสแวววาวราวทับทิม บานหน้าต่าง 

แง้มน้อยๆ ไว้หนึง่มมุ ลมราตรเีหน็บหนาวเป่าเข้ามาพัดให้เส้นผมสหีมกึ 

ลอยพลิว้ คลีส่ยายไปท่ัวร่าง บดบังดวงหน้าไว้

เฮ้อ! ทัง้สองสะทกสะท้อนใจพร้อมกัน คนืน้ีของทุกปี ฝ่าบาทจะทรง 

ตืน่ตลอดคืนไม่ยอมบรรทม เหน็ทปีีน้ีคงเป็นเช่นเดยีวกัน

พวกเขาหมนุกายจะจากไป แต่กลบัเหน็ขนัทคีนหน่ึงรีบร้อนว่ิงเข้ามา

"มเีรือ่งอะไรร"ึ จงหลส่ีงเสยีงถามพร้อมส่งสญัญาณให้เขาผ่อนฝีเท้าลง 

อย่าได้รบกวนเฟิงหลนัซี

ขันทีคนนั้นรีบหยุดฝีเท้า กระซิบว่า "แม่นางเฟิ่งขอเข้าเฝ้าขอรับ"

"หืม?" จงหลีจงหยวนสบตากันคราหน่ึง ใบหน้าที่เหมือนกัน 

ทุกกระเบียดเผยแววสนเท่ห์ท่ีเหมือนกันไม่มีผิดออกมา ดึกดื่นป่านนี้ 

นางมาท�าอะไร
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จงหยวนเป็นผูเ้อ่ยตอบว่า "ฝ่าบาทเข้าบรรทมแล้ว หากแม่นางเฟ่ิง 

มธุีระก็เชญิให้นางมาใหม่พรุง่น้ี"

"บ่าวก็ตอบนางไปเช่นนี้ขอรับ แต่...แต่แม่นางเฟิ่ง..." ขันทีอึกอัก 

เลก็น้อย มองใบหน้าสองดวงท่ีเหมอืนกันทุกประการอย่างระมดัระวัง จนบดัน้ี

เขาก็ยังแยกสองคนน้ีไม่ออก รูเ้พียงว่านีคื่อคนสนทิทีย่งอ๋องไว้วางใจท่ีสุด 

จะล่วงเกินมไิด้ "แม่นางเฟ่ิง...จะเข้าเฝ้าฝ่าบาทให้ได้ ดงันัน้..."

จงหลีจงหยวนสบตากัน จากน้ันก็เดินกลับไปที่หน้าประตูอย่าง 

พร้อมเพรยีง จงหลีเคาะประตอูย่างเบามอื "ฝ่าบาท แม่นางเฟ่ิงขอเข้าเฝ้า 

พ่ะย่ะค่ะ"

ในเรอืนบรรทม เฟิงหลนัซกี�าลงัเหม่อมองยอดสรุาสแีดงสดในจอก 

เมือ่ได้ยินก็ชะงกั ใคร่ครวญครูห่นึง่ก่อนจะแสยะย้ิมจางๆ "เชญิแม่นางเฟ่ิง 

ไปรอท่ีห้องหน่วนหลนั (กล้วยไม้อุ่น)"

จงหลีมุ่งหน้าไปถ่ายทอดข้อความ ส่วนจงหยวนผลักประตูเข้าไป 

ด้านใน ปรนนิบตัใิห้เฟิงหลนัซสีวมเสือ้ผ้า ขณะท่ีจะรวบผมให้เขา เฟิงหลนัซ ี

กลบัโบกมอืแล้วก้าวออกไปทัง้ทีผ่มยังสยายอยู่

ในห้องหน่วนหลนั เฟ่ิงชอีูม๋องภาพกล้วยไม้หมิะบนผนังโดยไร้สุม้เสยีง 

บนกลบีเกลีย้งราวหิมะมแีต้มแดงเลก็ๆ คล้ายโลหิตหยดใส่อย่างไม่ระวัง 

นางรูว่้าน่ีคอืผลงานท่ีเฟิงหลนัซวีาดเสรจ็เมือ่เช้าน้ี

เสยีงเอีย๊ดอ๊าดดงัขึน้เบาๆ ประตหู้องถูกผลกัออก ลมเย็นทะลกัเข้ามา

เฟ่ิงชอีูห๋นักลบัไปมองก็เหน็เงาร่างทีแ่ทบจะกลนืหายไปกับความมดื

ด้านหลงัก�าลงัก้าวเข้ามาช้าๆ นางลกุขึน้คารวะอย่างเงยีบงนั

"แมน่างเฟ่ิงมาหาข้าดกึดืน่เพยีงนีม้กีจิใดหรอื" เฟิงหลนัซถีามด้วย 

รอยย้ิมบาง
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จงหลีจงหยวนปิดประตูแล้วถอยออกไป

เฟิ่งชีอู๋เงยหน้าขึ้น จรดสายตาจ้องคนผู้อยู่เบื้องหน้า

ยังคงเป็นดวงหน้าหล่อเหลางามสง่าท่ีคุ้นเคยจากวันวาน ทว่าคนืน้ี

เมือ่มองนยัน์ตาทีด่�าเช่นเดมิคูน้ั่นอกีครานางกลบัปวดร้าวในอก ดวงตาคูน่ัน้

ช่างด�าขลบั ลกึล�า้ดจุวังน�า้มดืสงบท่ีลกึไร้ก้น เก็บง�าความยินดี โกรธ เศร้า  

สขุท้ังหมดของเขาเอาไว้

นางเคลือ่นฝีเท้าไปยังโต๊ะทรงกลมในห้อง กล่าวด้วยเสยีงราบเรียบว่า  

"ชอีูท๋�าบางสิง่ไว้ อยากให้ยงอ๋องทรงชมิสกัหน่อยเพคะ"

"หืม?" เฟิงหลันซีเลิกคิ้ว มองเฟ่ิงชีอู๋ผู้งามเฉิดฉันใต้แสงโคมด้วย 

อาการประหลาดใจ ดึกด่ืนค�า่คืนนางมาชวนให้เขาชมิอาหารฝีมอืนาง?

เฟ่ิงชีอู๋แกะห่อผ้าท่ีหุ ้มกล่องอาหารบนโต๊ะอย่างแน่นหนาออก  

จากนั้นก็เปิดฝากล่อง เผยให้เห็นหมี่ชามหนึ่ง

พริบตาท่ีมองเห็นหมี่ชามน้ัน รอยย้ิมบางอันผ่อนคลายบนใบหน้า 

เฟิงหลนัซก็ีค่อยๆ หายไป

"แม้จะดึกแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ชีอู๋ท�า ยงอ๋องจะทรงให้เกียรติ 

ชมิดหูน่อยได้หรอืไม่เพคะ" เฟ่ิงชอู๋ียกหมีอ่อกมาวางบนโต๊ะอย่างเบามอื

เฟิงหลันซีมองหมี่บนโต๊ะด้วยอาการตะลึงงัน

"ยังร้อนอยู่เลยเพคะ" นางวางตะเกียบลงบนปากชาม เหลอืบตามอง 

เฟิงหลนัซี

เขายืนอึ้งอยู่ครู่ใหญ่ จากน้ันถึงค่อยๆ เคล่ือนฝีเท้าเดินมาข้างโต๊ะ  

มองหมีช่ามน้ัน

เส้นหมี่ธรรมดายิ่ง หน�าซ�้าแค่มองก็รู้ว่าไม่มีทางจะ 'เลิศรส' ไปได้ 

เป็นอันขาด เหน็ได้ชดัว่าต้มเส้นนานเกินไป ท�าให้เส้นเหนียวตดิกันเป็นก้อน  
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ด้านบนมผีกัวางทับอยู่หนึง่ชัน้ แต่เน่ืองจากอบไว้นานเกิน ผกัจงึกลายเป็น 

สีเหลือง บนผักมีไข่ต้มสองฟอง ทว่าทักษะของผู้ปอกเปลือกไข่ไม่ดีนัก  

ผิวไข่จึงแหว่งไปหย่อมโต สิ่งเดียวท่ีมั่นใจได้ก็คือสุกแล้วอย่างแน่นอน  

ในค�า่คนืหนาวเหน็บท่ีหยดน�า้กลายเป็นน�า้แขง็เช่นนี ้ เหนือชามกระเบือ้ง 

มไีอร้อนลอยเป็นสาย

เหน็เฟิงหลนัซพิีนจิพิเคราะห์หมีแ่ล้ว เฟ่ิงชอีูก็๋ร้อนตวัอยู่บ้าง "เอ่อ...อมื 

เนือ่งจากเป็นครัง้แรก จงึ...ดูแล้วไม่น่ามองนกั แต่..." นางอ�า้อึง้จะอธิบาย 

ทว่าย่ิงกล่าวยิ่งหมดความมั่นใจ น้ิวเรียวบางเก่ียวกันแน่น สายตาจ้อง 

เฟิงหลันซีแล้วหันไปมองหมี่ ดวงหน้าขาวกระจ่างมีสีแดงผุดพราย นาง 

ก้มศรีษะลง เอ่ยด้วยเสยีงเบาแทบจะไม่ได้ยินว่า "น่าจะ...กินได้กระมงั?" 

เหน็ได้ว่ากระท่ังตวันางเองก็ยังมอิาจแน่ใจเสยีแล้ว

เฟิงหลันซีเหม่อมองหมี่ชามน้ัน ในห้วงภวังค์เขากระหวัดจิตถึง 

เมื่อนานแสนนานมาแล้ว ในยามน้ันเคยมีเสียงอันอ่อนโยนเสียงหนึ่ง 

กล่าวกับเขาว่า 'ซเีอ๋อร์ เจ้าจ�าไว้นะว่าตามธรรมเนียมต้าตงเรา ในวนัเกดิของ 

ทุกคน มารดาและบุตรธิดาจะต้มหมี่ให้อีกฝ่ายกิน ตอนนี้ซีเอ๋อร์ยังเล็ก  

ฉะนั้นกินท่ีแม่ต้มไปก่อน รอจนซีเอ๋อร์เติบใหญ่แล้วต้องต้มชดเชยให้แม่

หลายๆ ชามนะ' กล่าวจบ มืออ่อนนุ่มนั้นยังลูบศีรษะเขาอย่างนุ่มนวล  

มอบความรูส้กึอบอุ่นสขุสงบให้แก่เขา

วันเกิด...เส้นหมี่...

หลังจากเสด็จแม่สิ้นก็ไม่เคยมีผู้ใดต้มหมี่ให้เขาอีกเลย ต่อให้เป็น 

วันเกิดก็ตาม ทว่านับแต่คนืสิน้ปีสโีลหิตคนืนัน้เป็นต้นมาก็มมิผีูใ้ดเอ่ยถึง

และไม่อนญุาตให้ผู้ใดเอ่ยถึงเด็ดขาด

เขาลมืเลอืนว่าวนัน้ีของทกุปีคอืวันอะไร แต่ก็จดจ�าอยู่ทุกปีว่าวันนี ้
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เคยเกิดอะไรขึน้ นานวันเข้าความอบอุน่ทัง้หลายก็ห่างไกลออกไปเสยีแล้ว 

เหลอืเพียงความรวดร้าวอนัเย็นเยียบเป็นน�า้แข็งซึง่แทรกซมึเข้าสูก่ระดกู 

ทว่า...

สายตาเฟิงหลันซีเลื่อนไปอยู่ที่ร่างเฟิ่งชีอู๋

คนผู้ปกติเย็นชาเย่อหย่ิงบัดน้ีกลับหน้าแดงหูแดง กระวนกระวาย

เพราะหมีช่ามเดยีว ในคืนแห่งเหมนัต์อนัหนาวเหนบ็น้ี ในคนืสิน้ปีท่ีทกุคน

พากันเข้าสูนิ่ทรารมณ์พร้อมอารมณ์ยินดีทีเ่หลอืจากงานเฉลมิฉลอง นาง

กลับเข้าครัวท�าหมี่ธรรมดาๆ เพียงล�าพัง ไม่มีการแสดงความยินดี ไม่ม ี

ค�าอวยพร เอ่ยเพียงให้เขาลองชมิหมีท่ี่นางท�าเป็นคร้ังแรกในชวิีต

ไออุน่สายหนึง่ผดุข้ึนในใจ ความอบอุน่ทีห่่างหายไปย่ีสิบกว่าปีบดันี้

ได้สัมผัสอีกครา ดังนั้นเฟิงหลันซีจึงย้ิมน้อยๆ รอยย้ิมจริงแท้ใสกระจ่าง  

อ่อนโยนดัง่สายน�า้

"กินได้ซี"

เขาน่ังลงข้างโต๊ะ หยิบตะเกียบขึน้แล้วเริม่ลงมอืกินหมีร้่อนๆ ชามน้ี

มือที่เก่ียวกันแน่นของเฟิ่งชีอู๋คลายออกในที่สุด นางนั่งลงข้างโต๊ะ 

เช่นกัน มองเฟิงหลนัซกิีนหมีเ่งยีบๆ มองเขากินผกัจนหมด มองเขากินไข่ต้ม 

จนหมด แล้วก็มองเขาดืม่น�า้แกงจนหมด...ยามนีห้้องหน่วนหลนัช่างอบอุน่ 

กรุน่กลิน่หอม ชัว่เวลาน้ีช่างสขุสงบยาวนาน ประหนึง่เวลาสามารถหยุดลง 

ตรงน้ีได้ หยุดในชัว่ขณะแห่งความสขุน้อยๆ ท่ีเจอืความรวดร้าวเล็กๆ น้ี

ก๊ิง! ตะเกียบถูกวางลงบนปากชามก่อให้เกิดเสยีงเกรือ่งกร่าง ในทีส่ดุ 

เฟิงหลนัซก็ีกินหมีจ่นหมดแล้ว

เฟิ่งชีอู๋ยื่นมือไปเก็บชามอย่างเงียบเชียบ

เฟิงหลนัซมีองการเคลือ่นไหวของนางโดยไร้สุม้เสยีง มองชามตะเกียบ
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ถูกเก็บเข้ากล่อง มองกล่องปิดลงอย่างแผ่วเบา เขาหลบัตาลง เอ่ยเสยีง 

แฝงแววทอดถอนว่า "หลายปีมานี ้นอกจากสิง่ท่ีจงหลีและจงหยวนย่ืนให้

กับมอื ข้าก็แทบไม่เคยกินอาหารจากผูอ้ืน่เลย" มมุปากเขาผดุยิม้จาง หาก 

จะเอ่ยว่าเป็นย้ิมเยาะหยัน มสิูเ้อ่ยว่าเป็นย้ิมหมองเศร้า

เฟ่ิงชอีูฟั๋งแล้วมอืสัน่สะท้าน นางเหลอืบมองเขา เก็บเอารอยย้ิมนัน้

เข้าสูส่ายตา ทนัใดนัน้ประหน่ึงมเีข็มเงนิท่ิมแทงใจ ท�าให้เกิดความรวดร้าว 

น้อยๆ ทว่ายาวนาน

"เมื่อก่อน...ผู้ท�าหน้าท่ีชิมอาหารมากมายล้วนตายกันหมด ต่อมา 

จงึกินแต่ของทีจ่งหลแีละจงหยวนท�า ถึงได้ไม่มใีครตายอกี" น�า้เสยีงราบเรยีบ

จนเกือบไร้ชวีติ เย็นชาจนเกือบไร้ความรูส้กึ เฟิงหลันซเีอยีงศรีษะ สายตา 

จบัอยู่ทีภ่าพกล้วยไม้หมิะบนผนัง "หลงัจากเสดจ็แม่ตาย เรือ่งกินอยู่ก็วางใจ 

ไม่ได้เลย"

เฟ่ิงชอีูรู๋ส้กึเบือ้งหน้าพร่าเลอืน บางสิง่เย็นๆ ไหลผ่านใบหน้า นาง 

รบีก้มศีรษะลง ห่อเก็บกล่องอาหารด้วยผ้าฝ้ายชัน้แล้วชัน้เล่า บางสิง่หยดลง 

บนผ้า กระจายออกเป็นรอยน�า้วงแล้ววงเล่า

"เกาทณัฑ์ลบัซ่อนรอบตัว ทุกย่างก้าวล้วนยากเย็น" เฟิงหลันซใีช้มอื

เท้าคาง เอยีงศรีษะมองแต้มแดงบนกลบีกล้วยไม้หมิะ เส้นผมด�าขลบัปรกลง

บนบ่า บดบงัดวงหน้าไว้ ท�าให้เหน็สหีน้าได้ไม่ชดั ทัง้ยังก้ันเสยีงให้พร่าเลอืน 

"วันนีข้องทกุปีล้วนเฝ้าย�า้เตือนข้า แต่ว่า...หมีเ่ช่นนีก้ลบัได้กินเป็นหนแรก" 

เขาเลือ่นสายตาไปมองคนงามผูก้้มหน้าอยู่ฝ่ังตรงข้ามอย่างอ่อนโยน "ชอีู๋  

นีเ่ป็นหมีช่ามแรกท่ีข้าได้กินนับแต่เสด็จแม่ตาย"

เฟ่ิงชอีูเ๋งยหน้า ดวงหน้าราวหิมะ แต่ดวงตากลับทอประกายน�า้อุน่ๆ 

มมุปากคลีอ่อกเป็นรอยย้ิมงามเลศิซึง่บางเบาเป็นท่ีสดุ "ชอีูโ๋ชคดนัีก"
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"ชอีู"๋ เฟิงหลนัซถีอนใจยาว ย่ืนมอืไปสมัผสัร่างบอบบางตรงหน้าเบาๆ 

ปลายนิ้วปาดหยาดน�้าที่หางตานางออก น�้าตาน้ันร้อนผ่าวดั่งไฟในคืน 

อันเหนบ็หนาวน้ี "ชอีู.๋.." เขาเรยีกนางเบาๆ เรยีกนางด้วยความรูส้กึจบัใจ

อย่างหาทีส่ดุไม่ได้

เขาย่อมรู้ว่านางมีใจให้เขา แต่ไม่รู้ว่าใจท่ีทุ่มเทให้ลึกซึ้งถึงเพียงน้ี  

สตรผีูภ้ายนอกเย็นชา ภายในหย่ิงทะนงถึงขดีสดุผูน้ีก้ลบัยินดตีดิตามเขา 

ยามใดเขาเรียกหาก็บรรเลงผีผา ขับเพลงเย็นใจเพ่ือเขา ยามมิได้เรียก 

ก็ยืนอยู่ในมมุของนางโดยไร้สุ้มเสียง ไม่มข้ีอเรยีกร้องใด ไม่คบัแค้นเสยีใจ... 

ชั่วชีวิตท่ีผ่านมา นี่เป็นครั้งแรกท่ีมีผู ้ปฏิบัติต่อเขาเช่นน้ี ต่อให้เป็น... 

ก็มิเคยเป็นเช่นนี้

ชั่วขณะน้ันถึงเป็นคนไร้หัวใจอย่างเฟิงหลันซีก็ยังซาบซึ้งนัก ใน 

ดวงตามดืด�าลกึล�า้ครอบคลมุด้วยแววอ่อนโยนอนัจรงิแท้ แววตานุม่นวล

ลกัษณะน้ันนางไม่เคยพบมาก่อน

เฟิ่งชีอู ๋จ ้องนัยน์ตาสีหมึก พริบตาน้ันก็อิ่มเอมเหลือประมาณ  

ไม่จ�าเป็นต้องมบีพุเพชกัน�า ไม่จ�าเป็นต้องมต้ีนมปีลาย ขอเพียงแค่ชัว่ขณะนี้ 

ก็เพียงพอแล้ว!

"ชีอู๋..." เฟิงหลันซีมองความรู้สึกท่ีฉายบนดวงหน้าเฟิ่งชีอู๋ หัวใจ 

ทัง้นุ่มนวลทัง้อ่อนยวบลงทันใด เขาเอือ้มไปกุมมอืนางไว้อย่างทะนถุนอม 

จากนั้นก็กระซิบเอ่ยความคิดซึ่งไม่เคยบังเกิดมาก่อนออกมา "ชีอู๋เต็มใจ 

หรอืไม่ทีจ่ะมาเป็น..."

เมือ่ค�าค�านัน้ก�าลงัจะหลดุออกมา เสยีงฉนิสายหน่ึงก็ดงัลอดเข้ามา

เลอืนราง ท�าให้ทัง้สองคนในห้องสะดุง้ เฟิงหลนัซผีดุลกุขึน้ฉบัพลนั สาวเท้า 

ไปทีห่น้าต่างอย่างเร่งร้อน ผลกัหน้าต่างออก แล้วเสยีงฉนิน้ันก็เข้าสูโ่สต 
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อย่างชดัเจน

เมือ่ได้ยินชัดว่าเป็นเพลงฉนิบทใด ดวงตาท้ังคูข่องเฟิงหลนัซก็ีเบกิกว้าง 

นัยน์ตาสดี�ากระเพ่ือมวบัไหวขึน้ทนัท ี เขามองฟ้าราตรด้ีวยแววตาเจดิจ้า 

ประหน่ึงจะมองทะลคุ�า่คืนมดืสลวัไปให้ถึงต้นเสยีงฉินทีอ่กีฟาก

"น่ีมัน...ท�านองชิงผิง!*" เสียงของเขาสะท้านน้อยๆ ราวกับเกรงว่า 

จะท�าให้เสยีงฉนินัน้ตกใจ ระมดัระวงัถึงเพียงนัน้ ลงัเลไม่กล้าเชือ่ถึงเพียงน้ัน

ท�านองชงิผงิ? น่ันคอืบทเพลงใดกัน เหตใุดฝ่าบาทถึงมปีฏกิิรยิาเช่นนี้ 

ได้

เฟ่ิงชอีูม๋องเฟิงหลนัซทีียื่นตะลงึงนัอยู่ข้างหน้าต่าง เห็นสหีน้าซบัซ้อน 

จนมอิาจพรรณนาท่ีฉายผ่านใบหน้าเขาแล้วใจก็เกิดความรู้สกึผสมปนเป  

ผูใ้ดกันท่ีดดีฉนิกลางดกึเช่นน้ี ผูใ้ดกันทีส่ามารถกระตุน้อารมณ์ของฝ่าบาท 

ได้เย่ียงนี้

"ท�านองชงิผงิ...ทีแ่ท้...นางก็มไิด้ลมื!" ค�าร�าพันของเฟิงหลนัซปีระหนึง่

เปล่งออกจากก้นบึ้งของหัวใจ เนิบนาบอ้อยอิ่ง ท้ายเสียงยังเกาะเก่ียว 

เลี้ยวรัดราวเถาวัลย์ สะท้อนอยู่ในห้องหน่วนหลันรอบหน่ึง กลืนเข้ากับ

สายลมแล้วลอยละล่องออกนอกหน้าต่าง โชยเอื่อยไปยังสถานที่ท่ีไกล 

ออกไป

เฟ่ิงชอีูก๋ระจ่างแจ้งทันใด โลกนีผู้ท้ีส่ามารถท�าให้ฝ่าบาททรงกลายเป็น

เช่นนีไ้ด้ นอกจากชงิอ๋องเฟิงซอีว๋ินแล้วยังเป็นผูใ้ดไปได้เล่า?

เหน็อารมณ์ต่างๆ ฉายผ่านดวงหน้าเฟิงหลนัซ ี ท้ังเคว้งคว้าง เจบ็ปวด  

ปีติยินดี จนใจ...ซับซ้อนย่ิงนัก ทว่าเขาในลักษณะนี้นางหรือจะเคยพบ 

มาก่อน อึดใจน้ันความรวดร้าวและความยินดีก็เกิดข้ึนในใจ ครึ่งหน่ึง 

* 'ท�านองชิงผิง' เป็นชื่อท�านองเพลงโบราณ นิยมบรรเลงคู่กับบทกลอนต่างๆ ท่ีน�ามาท�าเป็นค�าร้อง  

โดยค�าร้องประกอบท�านองชิงผิงฉบับที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่งโดยกวีสมัยถังนามว่าหลี่ไป๋
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เพ่ือตวัเอง ครึง่หนึง่เพ่ือเขา

นางหิ้วกล่องอาหารขึ้น จากไปโดยไร้สุ้มเสียง

เฟิงหลันซีที่ข ้างหน้าต่างหันกลับมามองนาง ดวงตาที่ด�ามืด 

เหลอืคาดเดาอยูเ่สมอคูน่ัน้บดันีก้ลบัใสกระจ่าง เหน็แวววิบวับท่ีไหวอยู่ในน้ัน

ได้ชดัตา "ชอีู ๋หมีช่ามนี ้ชาตินีห้ลนัซจีะไม่ลมืเลอืน"

"เพคะ" เฟ่ิงชีอู๋ย้ิมพยักหน้า เปิดประตูอย่างเบามือ ก้าวออกไป 

โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย จากนั้นก็ปิดประตูลงอย่างแผ่วเบา

ในประตูกับนอกประตู โลกสองใบ

ในประตูสว่างไสว อบอุ่นดุจวสันตฤดู นอกประตูมืดมิด อากาศ 

เหน็บหนาว ผนืดินเป็นน�า้แขง็

ในประตูกับนอกประตู คนสองคน

คนในประตหูว่ันไหว เบกิบาน หรอือาจจะถึงขัน้สขุสม คนนอกประตู 

ร้าวระทม อ้างว้าง ทว่าก็โล่งใจ

เสยีงฉนิยังต่อเนือ่งไม่ขาดหาย เกาะเก่ียวกลับกลาย ใสชืน่ด่ังสายลม

เฟ่ิงชอีูท่ี๋นอกประตแูหงนมองฟ้าคราหน่ึง ดวงดาวหนาวเหนบ็ทอแสง

อ่อนจาง นางกอดกล่องอาหารท่ียังอุ่นไว้กับอกแน่น คล่ีย้ิมบางเบา ในใจ 

ขมฝาดน้อยๆ ทว่าก็ปลอดโปร่ง "ขอสวรรค์อ�านวยให้พบความสุข"

เฟิงหลันซีในประตูยกมือทาบดวงตา ทว่ารู้สึกผ่อนคลายตลอด 

ทัง้กายใจ มมุปากคล่ีย้ิมน้อยๆ อบอุน่ทว่าก็โศกเศร้า "สวรรค์ยังไม่ทอดทิง้ข้า

หรอืน่ี..."

'เจ้าเป่าเพลงอะไรน่ะ เพราะดีนี่'

'ท�านองชงิผงิ เมือ่ก่อนในวันน้ีของทกุปีเสดจ็...ท่านแม่จะบรรเลงให้

ข้าฟัง'
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'เมื่อก่อน? เดี๋ยวนี้นางไม่บรรเลงแล้วหรือ'

'นาง...ไม่อยู่แล้ว'

'หืม? ไม่เป็นไร ถึงอย่างไรเจ้าก็เป่าเป็นแล้วนี่ เอาอย่างนี้ดีหรือไม่  

เจ้ายกไก่ย่างของเจ้าให้ข้า วนัหน้าข้าจะบรรเลงให้เจ้าฟังก็แล้วกัน'

...

ทั้งคนผู้ยืนนิ่งอยู่ข้างหน้าต่างในต�าหนักจี๋เทียนและคนผู้น่ังเงียบ 

อยู่ข้างฉินในต�าหนักเฟ่ิงอิ่งต่างก็หวนนึกถึงบทสนทนาน้ีข้ึนมากะทันหัน  

ภาพความทรงจ�าในอดีตฉายชดัข้ึนตรงหน้า

คืนหนาวในวันสิ้นปีที่พบกันครั้งแรกเมื่อยังเยาว์ ใต้ต้นท้อเก่าแก่  

ข้างกองไฟ เด็กหนุ่มผู้คมคายเงียบขรึมกับเด็กหญิงผู้หมดจดย้ิมแย้ม  

คนืนัน้พวกเขาองิแอบกันเพ่ือไออุ่น สนทนาปราศรยักันอย่างเบกิบานย่ิง...

เวลานัน้พวกเขาเยาว์วัยไร้เดยีงสา ต่างฝ่ายต่างเป็นคนแปลกหน้า 

ท่ีพบกันครัง้แรกแล้วถกูชะตา เขาความรูก้ว้างขวางกิรยิานุม่นวล จรงิใจ 

ไร้เล่ห์เหลีย่ม นางเฉลียวฉลาดรู้พลิกแพลง ตะกละข้ีเล่น พวกเขาในตอนนัน้  

ไม่แบ่งแยกเราเขา ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียอย่างทุกวันนี้ ทะนุถนอม 

กันและกัน รูใ้จกัน...

บทเพลงจบ เสียงฉินหยุดลงแล้ว วังลึกวังเวงคืนสู่ความเงียบสงัด 

อกีครา คนข้างหน้าต่างยังคงยืนเหม่อ คนข้างฉนิเคว้งคว้างเล่ือนลอย

เหตุใดถึงจ�าได้ เหตุใดถึงบรรเลงออกมาในคืนนี้ ต่างฝ่ายต่างไม่รู้  

หรอือาจเป็นต่างฝ่ายต่างรูดี้ แต่กลบัไม่ยินดีจะยอมรบั?

เฟิงซอีว๋ินฟุบลงกับฉนิด้วยใจแตกยับ ซกุหน้าเข้าในวงแขน ซ่อนไว้ 

ให้ลกึ ทว่ากลบัไม่อาจกดเก็บความเศร้าอาดรูทีเ่อ่อขึน้จากก้นบึง้ของหัวใจได้

วันวานไม่ว่าจะงดงามเพียงใดก็ไม่มีทางหวนกลับไปได้อีก วันหน้า 
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ไม่ว่าจะยากเขญ็หรอืราบรืน่ก็ไม่มทีางได้ร่วมเดนิ กระท่ังความทรงจ�าซึง่

สลกัฝังลงกระดกูเหล่านัน้ เจ้ากับข้าในวนัน้ีก็ไม่อาจครอบครองได้อกีแล้ว 

ท�าได้เพียงกลบฝัง หรอืไม่ก็...โยนท้ิง!

ค�า่คนืเดยีวกัน ช่วงเวลาเดยีวกัน ก้ันกลางด้วยขนุเขาสายน�า้ ค่ันด้วย 

ป้อมปราการและศึกสงคราม ในเย่ียนเฉงิ* ก็มผีูต้ืน่ตลอดคนืเช่นกัน

กึก! พู่กันวางลงบนแท่นอย่างแผ่วเบา มอืวางกลบัลงไปยังโต๊ะท่ีปู

กระดาษหยกไหมไว้ มือข้างนั้นประดุจสลักขึ้นจากหยกขาวด้วยความ

พิถีพิถัน เรยีวยาวเกลีย้งเกลา เปล่งประกายนุม่นวลแวววาว สมบรูณ์แบบ

ทว่าไม่เหมอืนจรงิ

"ในทีส่ดุก็เสรจ็เสยีท"ี อว้ีอูห๋ยวนผ่อนลมหายใจยาว ลุกข้ึนก้าวไปท่ี

ข้างหน้าต่าง ผลกับานหน้าต่างออก ลมเย็นสายหน่ึงก็บกุรุกเข้ามาในห้อง

อนัอบอุน่ แต่พร้อมกันน้ันก็พาเอาอากาศสดชืน่เข้ามาด้วย

เขาหลบัตา สดูอากาศบรสิทุธ์ิเย็นเยียบเข้าสู่ปอด แล้วความคิดอ่าน

ก็แจ่มใสขึน้ เมือ่แหงนหน้าลมืตาก็เห็นม่านนภามดืสนิทดจุไหมด�าชัน้เลศิ 

ดวงดาราเป็นด่ังตัวหมาก แย่งกันทอประกายวับวาม ส่องแสงสลัวรางให้

ผนืหล้า ป่าเขา และบ้านเรอืน

"ดวงดาวเคลือ่นเข้าใกล้แล้ว การพบพานตามลขิติก�าลงัจะเริม่ต้น"  

น�า้เสยีงเขาแผ่วพล้ิวเนิบนาบ นัยน์ตาใสดจุกระจก "หรอือาจเป็นการสิน้สดุ 

ของทุกสิง่?" มมุปากผุดรอยย้ิมรางเลอืนยากจับต้อง เขายืนเอามอืไพล่หลงั 

ราวรปูสลกัหยกขาว ยืนอยู่น่ิงนาน มองการแปรเปลีย่นของดาวบนท้องฟ้า 

อย่างเยือกเย็น

* เยี่ยนเฉิง (砚城) กับเยี่ยนเฉิง (晏城) ของชิงโจวพ้องเสียงกัน แต่เป็นคนละเมือง
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"อูห๋ยวน" เสยีงทุ้มหนกัแน่นดงัขึน้ เมือ่หนัไปก็พบหวงเฉาก้าวเข้ามา

"ไฉนยังไม่นอนเล่า" อวี้อู๋หยวนถาม

"เข้านอนไปแล้ว แต่นอนไม่หลบั" เขาคลมุแค่เสือ้คลมุยาวตวัเดยีว 

ทบัไว้บนชดุนอน เห็นได้ว่าเพ่ิงลกุจากเตียง

"เจบ็แผลอกีแล้วหรอื" อว้ีอูห๋ยวนขมวดคิว้ บาดแผลจากศรในคราน้ัน 

กระเทือนถึงภายใน เดิมควรพักฟ้ืนให้ดี ทว่าหวงเฉาวุ่นอยู่กับการศึก  

ส่งผลให้อาการบาดเจบ็กลบัมาก�าเรบิหลายครัง้ ไม่อาจหายสนิทได้

"มิใช่" หวงเฉาตอบ เดินเข้าใกล้โต๊ะ แล้วสายตาก็ถูกอักษรท่ีหมึก 

ยังไม่ทนัแห้งบนโต๊ะดึงดูดไว้

"หวงเฉา นอกจากแผ่นดินแล้ว บางครั้งเจ้าก็ต้องคิดถึงสุขภาพ 

ของตัวเองด้วย" อวี้อู๋หยวนมองเขาด้วยความกังวล

แต่ชดัเจนว่าค�าเกลีย้กล่อมของอว้ีอูห๋ยวนไม่เข้าสูห่ขูองหวงเฉาเลย 

ความคดิของเขาจมด่ิงลงสูอั่กษรบนกระดาษไปหมดแล้ว

อว้ีอูห๋ยวนถอนใจอย่างเงยีบงนั ทอดสายตาไปยังเว้ิงฟ้า ทะเลสหีมกึ 

และหมูด่าราไพศาลสดุลกูหูลกูตา

ความผนัแปรในโลกล้วนลิขิตไว้ในนัน้ สรรพสิง่และสรรพชวิีตใต้ผนืฟ้า 

มแีต่ต้องเดนิไปตามรอยของโชคชะตาเท่าน้ันจรงิละหรอื ไม่ว่าจะพากเพียร 

เพียงใด คนก�าหนดก็มอิาจสูฟ้้าลขิติได้เลยหรอื

ดาวฮ่องเต้ถือก�าเนดิข้ึนตามลขิติฟ้าแล้ว ดาวขนุพลก็มาบรรจบกัน

ตามดวงชะตา การทะยานสงูและร่วงดบัของดาวเหล่านัน้ล้วนแต่เป็นไป 

ตามหมากกระดานนั้นบนเขาชังหมังหรือ สกุลอวี้ผู้ได้สมญาเป็นชาวฟ้า 

อย่างพวกเขามีบทบาทเช่นไรกันแน่ในกลยุีคท่ีลมเมฆพลกิผนัตลอดเวลา 

อสรูผูม้อืไม่เป้ือนโลหติ? ผูท้รงธรรมท่ีช่วยเหลอืสรรพชวิีตและบกุเบกิยคุ? 
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สิง่เหล่าน้ีขึน้อยู่กับชะตาฟ้าลขิิตเท่าน้ันหรอื

ฟ้าลิขิต?

เมื่อคิดถึงสองค�าน้ี ดวงหน้าเฉยเมยของอว้ีอู๋หยวนก็ผุดรอยย้ิม 

เยาะหยนัเจอืแววขมข่ืนสายหนึง่ เขาหลบัตาลงอย่างไร้เรีย่วแรง ปล่อยให้

กายใจด�าดิ่งอยู่ท่ามกลางความเวิ้งว้างอันไร้ขอบเขต ทั้งหมดนี้มิใช่สิ่งท่ี 

คนทัง้หลายคอยมาขอความกระจ่างจากคนสกุลอว้ีหรอกหรอื และในเมือ่

คนสกุลอว้ีได้รบัการขนานนามว่าเป็นชาวฟ้า ก็ย่อมต้องแจ่มแจ้งในสิง่เหล่านี ้

ดทีีส่ดุ ทว่า...โชคชะตา...กลบัเป็นสิง่ทีค่นสกุลอวีอ้ย่างพวกเขาเจบ็แค้นชงิชงั

ทีส่ดุ!

"ไม่แน่ว่าเจ้าต่างหากคือนายแท้จรงิแห่งใต้หล้า!" เสยีงมัน่คงมพีลงั

ของหวงเฉาพลันดังขึน้ในห้องอันเงยีบสงัด ดวงตาสีน�า้ตาลทองสกุใสคูน้ั่น

ก�าลงัจบัจ้องคนข้างหน้าต่างด้วยแววเจดิจ้า " 'คนสกุลอว้ีผู้รู้แจ้งในใต้หล้า' 

หากคนสกุลอว้ีต้องการปฐพีนีก็้เสมอืนหยิบของในถุง ง่ายดายย่ิง!"

อว้ีอู๋หยวนหันไปมองเขา ในมือหวงเฉาคือม้วนกระดาษท่ีเขาเพ่ิง

เขยีนเสรจ็เมือ่ครู่

" 'ปฐมบญัญัติหวงเฉา' ฉบับน้ี ในวันท่ีเจ้าข้ึนปราบดาภิเษกก็น�าไป

ประกาศแก่ใต้หล้าได้" เขาเอ่ยเรียบๆ หมุนกายเดินกลับมาที่โต๊ะ คว้า 

ม้วนกระดาษมาเก็บอย่างดี "เมือ่ต้ังราชวงศ์ใหม่ เจ้าจงท�าตามบญัญัต.ิ.." 

เขาชะงกัเลก็น้อย จากนัน้ก็กล่าวต่อว่า "หรอืบางที...เจ้าแค่เอาไว้อ้างองิ

ก็พอ"

"ข้าคดิว่าในโลกนีไ้ม่มผีูใ้ดจะเขียนได้สมบูรณ์แบบไปกว่าเจ้าอกีแล้ว 

ต่อให้เป็นชิงอ๋องหรือยงอ๋องก็ไม่มีทางท�าได้" หวงเฉารับม้วนกระดาษ 

ทีอ่ว้ีอูห๋ยวนย่ืนให้พร้อมเอ่ยอย่างเป่ียมไปด้วยความรู้สึก
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อว้ีอูห๋ยวนกลบัเสมอืนไม่ยินยล เขาเดินกลบัไปข้างหน้าต่าง มองทะลุ

ผ่านฟ้ารัตติกาลอันเว้ิงว้าง "ศักราชใหม่เริ่มต้นแล้ว ไม่รู้ว่าเม่ือใดหิมะ 

บนยอดเขาชงัหมงัจะละลาย"

"เพียงขึน้เขาชงัหมงัก็จะรูไ้ด้" หวงเฉาก้าวไปยืนเคยีงเขาท่ีข้างหน้าต่าง

"เขาชังหมัง...กระดานหมากบนเขาชังหมังหรือ" เสียงอวี้อู๋หยวน 

โปรยลงในสายลมอย่างแผ่วเบา "ไม่แน่ว่าท้ิงไว้ให้เป็นหมากตายอาจจะดีกว่า"
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วันท่ีสองของศักราชใหม่ ประชาชนในนครหลวงยังมิทันตื่นจาก 

งานฉลองปีใหม่อนัรืน่เรงิก็ได้ยินข่าวว่าชงิอ๋องและยงอ๋องจะเดนิทางออกจาก

นครหลวง แม้จะเสียดาย ทว่าก็ท�าได้เพียงรอส่งอย่างอาลัยอาวรณ์เป็น 

การแสดงเจตนาในใจ ด้วยเหตุนีวั้นนัน้ตามถนนในนครหลวงจึงแน่นขนดั 

ทั่วทุกสถานเบียดเสียดไปด้วยทวยราษฎร์ที่มาร่วมส่งอ๋องท้ังสอง จน 

ขบวนเสดจ็ได้แต่เคลือ่นไปอย่างเชือ่งช้า

กว่าขบวนเสด็จของชิงอ๋องและยงอ๋องจะออกจากนครหลวงได ้

ก็ใกล้เที่ยง

"ดทู่าพวกเจ้าจะได้หวัใจของชาวบ้านมาอย่างเตม็เป่ียม" ในราชรถ

กว้างใหญ่สะดวกสบาย จิว่เวยมองผ่านผ้าม่านไปยังชาวบ้านท่ียังคงมองส่ง 

ด้วยสายตาอยู่ไกลๆ พร้อมกับเอ่ยล้อเลียนน้อยๆ "กล่าวกันว่าผูใ้ดได้ใจประชา 

ผูน้ัน้ได้ครองใต้หล้า พวกเจ้าไม่มห่ีวงข้างหลงัแล้ว"

49
ชาวฟ้าสกุลอวี้ อาจารย์แห่งราชัน
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"เฟิงเหว่ยแม้จะยังเยาว์ ทว่าด้วยฐานะของเขา ให้รักษาการใน

นครหลวงก็เหมาะสมที่สุด ไม่มีห่วงข้างหลังจริงๆ นั่นแหละ แค่ว่าผู้ที่ 

ได้ใจประชาน้ัน เวลานี้หาใช่มีเขายงอ๋องเพียงผู้เดียวหรอกนะท่ีท�าได้  

ยังมผีูท้ี.่..เหนอืกว่าเสยีด้วยซ�า้!" เฟิงซอีว๋ินถอนใจเลก็น้อย

"หมื?" จิว่เวยกลอกตา ในรอยย้ิมมคีวามนัยอนัยากจะเข้าใจสายหนึง่ 

แฝงอยู่ "เจ้าหมายถึงอว้ีอู๋หยวน?"

"คนสกุลอวี้..." สายตาเฟิงซีอวิ๋นเลื่อนลอยอยู่บ้าง

ก๊อกๆ! ประตูรถถูกเคาะเบาๆ จากน้ันเสียงของสวียวนก็ตามมา  

"ฝ่าบาท ยงอ๋องทรงบัญชาให้กระหม่อมน�ากระดาษม้วนน้ีมาถวายให้

พระองค์"

"เข้ามาเถิด"

ลิว่อวิน้และอูเ่ม่ยนางก�านัลท่ีตามเสด็จเลิกม่านทางซ้ายขวาคนละด้าน

แล้วเปิดประตรูถ จากนัน้สวียวนก็ก้มศรีษะก้าวเข้ามา ราชรถกว้างเป็นพิเศษ 

ลาดพรมผ้าแพรหนา มต่ัีงนุ่ม โต๊ะเลก็จดัเรยีงอยู่ เหมอืนห้องเล็กประณีต 

อนัอบอุน่

"นั่งสิ"

เฟิงซอีวิน๋รบัม้วนกระดาษทีส่วียวนย่ืนให้ ทางหน่ึงกางออก อกีทาง 

ก็ท�าท่าให้สวียวนน่ังลง ส่วนจิว่เวยท่ีน่ังอยู่อกีฝ่ังของตัง่ก็รนิชาร้อนให้สวียวน 

เขารบัมาพร้อมกล่าวขอบคุณ

"สมแล้วที่เป็นคนสกุลอว้ี!" เฟิงซีอว๋ินอ่านม้วนกระดาษ ย่ิงอ่าน 

ย่ิงตะลงึพรงึเพรดิ "อย่าว่าแต่อจัฉรยิะระดบัหวงเฉาเลย ต่อให้เป็นผูท่ี้แค่ 

พอมสีามารถอยู่บ้างก็เป็นเหนอืหวัผูป้รชีาได้!"

ได้ยินดังนั้น สามสี่คนในรถก็อดหันไปหานางมิได้ ข้องใจนักว่า 
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ในกระดาษม้วนนั้นเขียนสิ่งใดไว้ จึงกระท�าให้นางสะท้อนใจถึงเพียงนี้

"พวกเจ้าก็อ่านดูเถิด" เฟิงซีอวิ๋นส่งม้วนกระดาษในมือให้

จิว่เวยรบัมากวาดตาผ่านอย่างรวดเรว็ แต่แล้วก็แค่ย้ิมบางๆ ก่อนจะ 

ย่ืนต่อให้สวียวน "อว้ีอู๋หยวน...คนสกุลอว้ีมีความสามารถระดับนี้หาใช ่

เรือ่งแปลก"

ทว่าเมื่อสวียวนอ่านแล้วกลับสีหน้าแปรเปล่ียน เขาจ้องมอง 

ม้วนกระดาษในมือด้วยอาการตกตะลึง

ลิว่อวิน้และอูเ่ม่ยท่ีอยู่ด้านข้างเหน็ปฏิกิรยิาเขาเป็นเช่นนีก็้นึกอยากรู้

ขึ้นมาเช่นกัน ทว่าพวกนางเป็นเพียงนางก�านัลเล็กๆ ไม่อาจเข้าไปสอด 

เรือ่งบ้านเมอืงได้ ดงันัน้จงึได้แต่อดทน เฟิงซอีว๋ินสงัเกตเหน็สหีน้าพวกนาง 

จงึพยักหน้าน้อยๆ เป็นเชงิให้อ่านได้ ทนัทีทีท้ั่งสองได้รับอนุญาตก็ก้าวเข้าไป

ประกบซ้ายขวาของสวียวน เมือ่อ่านถ้อยความบนกระดาษแจ่มแจ้งแล้ว 

ก็ตกตะลงึไปเช่นกัน

"ดจูากกระดาษม้วนนี ้ประโยคทีว่่า 'ขอเพียงคนสกุลอว้ียืนอยู่ฝ่ังเจ้า 

เจ้าก็คือนายแห่งใต้หล้า!' นั่นก็มิใช่ค�ากล่าวเลื่อนลอยเป็นอันขาด!"  

ในน�้าเสียงเฟิงซีอว๋ินมีทั้งความสะทกสะท้อนและนับถือ ยังมีเศษเสี้ยว 

แห่งความเศร้าเร้นอยู่ด้วย "สถานการณ์ยังไม่แน่ชดั เขากลับก�าลังก่อร่าง 

สร้างราชวงศ์ใหม่แล้ว...อวีอู้ห๋ยวนตัวดี!"

"สิง่นี.้..ได้มาได้อย่างไรกัน" สวียวนผูเ้ยือกเย็นแต่ไรมาบดันีก็้ไม่อาจ

ข่มกลัน้อารมณ์ต่ืนเต้นของตนได้

"ย่อมเป็นผลงานของยงอ๋อง" เฟิงซีอวิ๋นเอ่ยเสียงแผ่วเบา "กระทั่ง 

ของของอวีอู๋้หยวนก็ยังเอามาได้ ข้ามอิาจไม่เลือ่มใส คดิว่าโลกน้ีคงไม่มี 

สิง่ท่ีเขาไม่รู ้มแีค่ว่าเขาต้องการรูห้รอืไม่เท่านัน้เอง"
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"หรอืยงอ๋องยินดใีช้ของของอว้ีอูห๋ยวน?" จิว่เวยกลบัไม่ใคร่จะเห็นพ้อง

"จิ่วเวยเห็นเช่นไรหรือ" เฟิงซีอวิ๋นไม่ตอบแต่ย้อนถาม

"ไร้ช่องโหว่" จิ่วเวยสรุปในประโยคเดียว

"หืม?" เฟิงซอีวิน๋ได้ยินก็ย้ิม หนัหน้าไปหาสวียวน "แล้วสวียวนเล่า  

เหน็เป็นเช่นไร"

"กระหม่อมเป็นทหาร ไม่เข้าใจเรือ่งการบรหิารบ้านเมอืงนัก แต่..."  

สวียวนก้มอ่านม้วนกระดาษในมือ สายตาเย็นชาเปล่งประกายเร่าร้อน 

อย่างหาได้ยาก เขายังไม่รู้ตัวว่าตนกุมม้วนกระดาษไว้เสียแน่น ราวกับ 

เกรงว่ามันจะพลันลอยหายไป "กระดาษม้วนน้ีกล่าวถึงครรลองแห่ง 

การครองเมอืงไว้ครบถ้วน ขอเพียงปฏิบตัติามก็จะเป็นเหนือหัวผูป้รชีา"

"อืม" เฟิงซีอวิ๋นพยักหน้า ส่งสัญญาณให้เขากล่าวต่อไป

สวียวนใคร่ครวญชัว่ครูก่่อนเอ่ยว่า "หากเปรยีบราชวงศ์หนึง่ๆ เป็นอสรู 

เช่นนั้นแล้วเมื่อแรกก่อตั้งก็เป็นเพียงก่อกระดูกขึ้นโครงให้อสูร ทว่าสิ่งที ่

เขียนในม้วนกระดาษน้ีเป็นการหลอมสร้างเส้นเอ็นและเลือดเนื้อ เม่ือ 

การหล่อหลอมนีส้�าเรจ็เมือ่ใด ราชวงศ์ทีม่รีากฐานมัน่คง ย่ิงใหญ่แขง็แกร่ง

จะถือก�าเนิดขึ้นอย่างแท้จริง!" ขณะกล่าว เขาก็มอบม้วนกระดาษคืนให้ 

อย่างนอบน้อม

เฟิงซีอว๋ินรับมา สายตาจับอยู่ที่อักษรบนกระดาษอีกครา ล่วงไป 

ครึ่งค่อนวันถึงได้ถอนใจเอ่ยว่า "หกร้อยกว่าปีก่อน ฮ่องเต้เวยเลี่ยตี ้

เคยตรสัไว้ว่า 'เราได้เป็นนายแห่งใต้หล้า เป็นความชอบของอว้ีซอืโดยแท้!' 

วันน้ีนบัว่าพวกเราได้ประจกัษ์แล้ว วาจาน้ีสตัย์จรงิไม่กลวงเปล่าเลย"

"ฝ่าบาท อวีอู้ห๋ยวนผูน้ี.้..คนสกลุอว้ีท่ีพระองค์ตรสัถึงมคีวามเป็นมา

เย่ียงไรกันแน่เพคะ" อู่เม่ยต้ังปจุฉาด้วยความอยากรูอ้ยากเห็น
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ลิว่อว้ินท่ีอยู่ด้านข้างได้ยินดงัน้ันก็มองอูเ่ม่ยคราหนึง่ ท�าท่าจะส่งเสยีง 

แต่แล้วก็ย้ังไว้

เฟิงซอีว๋ินเหลอืบมองอูเ่ม่ยกับลิว่อว้ิน ย้ิมจางๆ "คนสกุลอว้ีเก็บตวั 

ไม่ออกสูโ่ลกภายนอกมาหลายร้อยปีแล้ว ก็ควรอยู่ทีเ่จ้าจะไม่รูจ้กั" ว่าแล้ว

นางก็ทอดถอนใจเบาๆ "ใต้หล้านีค้งมน้ีอยคนนักท่ีจะจดจ�าคนสกุลอว้ีได้ 

ทว่าในฐานะทายาทแห่งอ๋องทัง้เจด็ ย่อมจดจารลกึอยู่ในใจ!"

อู่เม่ยได้ฟังดังนั้นก็อดเบิกตากว้างมิได้ ส่วนล่ิวอว้ินและสวียวน 

ซึง่แม้จะเคยได้ยินชือ่สกุลอว้ี แต่ก็ไม่แจ่มแจ้งถงึทีม่าทีไ่ป จงึพากันมอง 

เฟิงซอีว๋ิน มแีค่จิว่เวยท่ียังคงจบิชาอย่างเยือกเย็น แววตาสขุมุ มองอารมณ์ 

ไม่ออกแม้เศษเสีย้ว

"ชาวต้าตงทุกคนต่างรูว่้าจกัรวรรดิต้าตงก่อตัง้ขึน้โดยฮ่องเต้เวยเลีย่ตี้

นามว่าตงสือ่ซวิ และอ๋องท้ังเจด็ หวงท่ี น่ิงจิง้หย่วน เฟิงจี ๋ ไป๋อีห้ม่า ฮว่าจงิไถ  

เฟิงตูอ๋ิง่ หนานเพ่ียนเยว่ีย แปดคนร่วมกัน แต่น้อยคนนักทีจ่ะรู้ว่าเบ้ืองหลงั 

แปดคนนี้ยังมีอีกผู้หนึ่ง...ชาวฟ้าอว้ีเหยียนเทียน เขาคืออาจารย์ของคน 

ทัง้แปด เรยีกได้ว่าหากปราศจากเขาก็จะไม่มตีงสือ่ซวิและไม่มอ๋ีองทัง้เจด็ 

ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงจักรวรรดิต้าตง!" เฟิงซีอวิ๋นเอ่ยถึงตรงนี้ก็ผ่อนลมหายใจ 

แหงนหน้ามองเพดานรถ "ท้ังแปดยกย่องอว้ีเหยียนเทียนเป็น 'อว้ีซอื' และ

ลกูหลานของเขาก็สบืทอดเจตนารมณ์ของเขา คอยช่วยเหลอืฮ่องเต้ไท่ซงิต้ี 

ฮ่องเต้ซหีนงิตี ้ ฮ่องเต้เฉงิคงัตีต่้อมาเป็นล�าดบั ด้วยเหตนุีส้กุลอวีจ้งึได้สมญา 

เป็น 'ตีซ้อื (อาจารย์แห่งฮ่องเต้)' คนสกุลอว้ีจะช่วยเหลอืแต่ฮ่องเต้เท่าน้ัน  

นี่เป็นเรื่องท่ีรู้กันโดยไม่ต้องเอ่ยในหมู่เชื้อพระวงศ์แซ่ตงและตระกูลอ๋อง 

แห่งแคว้นทัง้เจด็ อวีอู้ห๋ยวนก็คือคนสกุลอวีท่ี้ว่านี"้

"ที่แท้สกุลอวี้ก็ล�้าเลิศถึงเพียงนี้!" อู่เม่ยชื่นชม
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ค�าชมของนางเพ่ิงเปล่งออกก็ได้ยนิเสยีง 'ฮ'ึ เบาๆ เป็นจิว่เวยทีส่่งเสยีง

เฟิงซอีว๋ินเอยีงศรีษะมองจิว่เวย ในแววตามแีววอ่อนโยนและรูส้กึผดิ

อยู่จางๆ จากนัน้นางก็โบกมอื "พวกเจ้าออกไปก่อนเถิด"

สวียวน อู่เม่ย ลิ่วอว้ินได้ยินดังน้ันก็เข้าใจ พากันลุกถอยออกไป 

นอกรถ

"จิ่วเวย" เฟิงซีอวิ๋นกระซิบเรียกเขา

จิว่เวยหัวเราะเสยีงเฝ่ือนออกมาคราหน่ึง "ข้าไม่เป็นไร เจ้าไม่ต้องห่วง"

เฟิงซีอวิ๋นเอื้อมมือไปกุมมือจิ่วเวยที่วางอยู่บนโต๊ะโดยไม่เอ่ยค�า

จิว่เวยกุมกลบั มอืของท้ังสองอบอุน่ เมือ่จับกุมกันก็ให้ความรูส้กึอุน่ใจ 

"ยงอ๋องออกเดนิทางต้ังแต่เริม่ขึน้ปีใหม่ เป็นเพราะอว้ีอูห๋ยวนใช่หรือไม่"

"อืม" เฟิงซีอว๋ินพยักหน้า สายตาจับอยู่ที่ม้วนกระดาษ "ด้วย 

ความสามารถของอว้ีอู๋หยวน ไม่เกินสองเดือนประชาชนในเมอืงทัง้หลาย 

ทีจ่ีอ๋้องยึดครองอยู่จะต้องมอบใจให้เขาเป็นแน่ และก็จะถวายความภกัดี 

ให้จีอ๋้องเพราะเขา ถงึเวลานัน้คุณธรรมย่ิงใหญ่ทีเ่รายกมาเป็นข้ออ้างก็จะ

กลายเป็นเงาเลือนราง ต่อให้...สุดท้ายแบ่งใต้หล้าออกเป็นสอง ก็เป็น 

ความพ่ายแพ้อยู่ด!ี"

จิ่วเวยเผยอมุมปาก "ยงอ๋องมั่นใจว่าจะเอาชนะอวี้อู๋หยวนได้?"

เฟิงซอีวิน๋ไม่ตอบ แต่ยกมอืเปิดหน้าต่าง มองทิวทศัน์แห้งแล้งเดียวดาย

ด้านนอก

จิว่เวยก็มไิด้คาดค้ัน หนัมามองม้วนกระดาษแล้วเอ่ยว่า "เมือ่ยงอ๋อง

ได้ของสิง่นีม้าแล้ว เขาจะใช้มนัหรอืไม่"

"ไม่หรอก" คราวนี้เฟิงซีอวิ๋นกลับตอบได้รวดเร็ว

"เหตุใดเล่า" จิ่วเวยเลิกคิ้ว
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เฟิงซอีว๋ินหรีต่าลงเลก็น้อย มมุปากเผยย้ิมบางๆ ท่ีคล้ายมคีล้ายไม่มี  

"แม้เขาจะชอบหยิบยืมมอืผูอ้ืน่ท�างาน แต่หนนีเ้ขาจะไม่ใช้ของของอว้ีอู๋หยวน

เดด็ขาด นีคื่อความหย่ิงทะนงของราชนั!"

"ความหย่ิงทะนงของราชนั" จิว่เวยหรีต่าทวนค�าหนึง่ค�ารบพร้อมกับ

ย้ิมจาง จากน้ันก็ท�าสหีน้าจรงิจงั มองเฟิงซอีวิน๋ "เจ้ากับยงอ๋อง...จนบดันี ้

เจ้าก็ยังมิได้อธิบายกับเขาถึงกองทัพวายุเมฆาห้าหมื่นที่โผล่ออกมาจาก

อากาศนั่น ส่วนเขาก็มิได้อธิบายสาเหตุที่มาถึงภูเขาลั่วอิงช้า พวกเจ้า 

ท�าเช่นน้ี...จะดหีรอื"

เฟิงซีอวิ๋นไม่ตอบ เอาแต่ทอดสายตามองไปยังล�าเนารกร้าง

"ซีเอ๋อร์?" จิ่วเวยถอนใจแผ่วเบา

เฟิงซอีว๋ินยังคงเงียบงัน ล่วงไปเป็นนาน ในรถถึงมเีสยีงแผ่วๆ ของนาง 

ดงัข้ึนว่า "ส�าหรบัพวกเรา ค�าอธิบาย...ไม่จ�าเป็น...อกีแล้ว"

ช่วงเช้าตรูอ่ากาศเย็นจดั ลมเหมนัต์หนาวเยอืก ยามพัดผ่านก็บาดผวิ 

จนแสบดจุมดีน�า้แขง็

กองทัพวายุเมฆาและกองทัพปีกกาฬเคล่ือนทัพอย่างรวดเร็วด้วย

ท่วงท่าผ่อนคลาย เสยีงกีบเท้าอาชาพร้อมเพรยีง เกราะหมวกกระทบกัน 

เกรือ่งกร่าง อาทติย์สแีดงซึง่ลอยสงูอยู่บนฟ้าทอรศัมอ่ีอนจาง เคลอืบลงบน

เกราะด�าเงนิอย่างแผ่วเบา สะท้อนประกายวับวาว หากมองแต่ไกลก็ประดจุ

ทพัสวรรค์ท่ียาตราอยู่ปลายฟ้า

ในรถม้าคันหนึ่งท่ีอยู่ปลายขบวน เหรินชวนอว่ีก�าลังอ่านต�ารา 

พิชัยสงคราม อ่านอย่างตั้งอกตั้งใจย่ิง ราวกับทั้งร่างด�าด่ิงลงสู่หนังสือ 

อารมณ์สงบนิง่ ทว่าตวนมูเ่หวินเซงิและเฮ่อชีซ่กูลบัน่ังกระวนกระวาย
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สดุท้ายตวนมูเ่หวินเซงิก็ท�าลายความเงียบในรถขึน้ก่อน "ชวนอว่ี"

เหรนิชวนอว่ีละสายตาจากต�ารา "พวกเจ้ามอีนัใดจะกล่าวกับข้าหรือ"

ค�าถามตรงไปตรงมาอนัหาได้ยากน้ีท�าให้เฮ่อชีซ่แูละตวนมูเ่หวินเซงิอ้ึง 

ต่อมาทัง้สองก็สบตากันคราหน่ึงแล้วมองเขา ท�าท่าจะเอ่ยค�าแล้วก็ย้ังไว้

"ล�าบากใจจะเอ่ยปากหรอื" เหรนิชวนอว่ียิม้น้อยๆ ดวงตาเป่ียมแวว

เข้าใจ

"ชวนอว่ี ข้าว่าเรื่องชิงอ๋อง เจ้าอย่าได้สอดมือจะดีกว่า ให้ฝ่าบาท 

ทรงตดัสนิพระทัยเองก็พอ" เฮ่อชีซ่เูอ่ยอย่างใคร่ครวญ

เหรนิชวนอวีม่องคนทัง้สอง หัวเราะเบาๆ "ไม่แค่พวกเจ้าสนิะ เฉยีวจิน่ 

กับชวนอว๋ินก็คงอยากเอ่ยค�านีเ้ช่นกัน" เขาปิดต�ารา สหีน้าจรงิจงั "เรือ่งนี้

พวกเจ้าไม่ต้องยุ่ง ข้าย่อมมเีหตุผลของข้า!"

เฮ่อชี่ซูขมวดคิ้ว "เจ้าไม่รู้สึกหรือว่าเจ้ารีบร้อนเกินไป"

"รบีรอ้นเกินไป? ห!ึ" เหรินชวนอวีแ่ค่นเสียง รอยยิ้มหยันผุดขึน้บน

ใบหน้า "หรอืจะรอจนสถานการณ์ชดัเจนแล้วค่อยลงมอื? ถึงตอนนัน้ทกุอย่าง

ก็สายไปแล้ว!"

"ชวนอว่ี สิ่งที่เจ้าคิดอาจจะเป็นการกังวลเกินเหตุไปเองเท่านั้น"  

ตวนมู่เหวินเซิงออกปากเกลี้ยกล่อมด้วยอีกคน "ตั้งแต่ต้นจนจบชิงอ๋อง 

หาเคยมจีติคดิเป็นอืน่ไม่ กลบัเป็นพวกเราทีเ่อาแต่..."

"เหวินเซงิ กลางกลยุีคอย่าได้ใจอ่อนกับเรือ่งหยุมหยิมเหมอืนสตร!ี" 

เหรินชวนอว่ีขัดจังหวะเขา "หากชิงอ๋องมีใจเดียวกับฝ่าบาทจริง เช่นนั้น 

จะอธิบายเรือ่งกองทัพวายุเมฆาห้าหมืน่ท่ีโผล่ออกมาอย่างไร"

ตวนมู ่เหวินเซิงและเฮ่อชี่ซูนึกถึงทหารวายุเมฆาห้าหมื่นนาย 

ท่ีปรากฏตัวขึ้นจากความว่างเปล่าก็ชะงักไปเช่นกัน ทว่าเมื่อนึกถึง
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โศกนาฏกรรม ณ เขาลัว่องิในวันนัน้แล้ว ก็รูส้กึว่าหากปล่อยให้เหรนิชวนอว่ี

กระท�าเช่นน้ีต่อไป เกรงว่าภายหน้าจะเกิดสถานการณ์ท่ีย�า่แย่และยากจะ

กอบกู้ยิ่งกว่านี้

เหรินชวนอว่ีไม่รอให้พวกเขาส่งเสียงก็กล่าวต่อไปว่า "พวกเจ้า 

อย่าได้ลืมเสียเล่าว่าเดิมทีนางก็เป็นอ๋องแห่งแคว้น สิ่งท่ีนางครอบครอง 

เดมิก็ทดัเทยีมกับฝ่าบาท ใต้หล้าสงบราบคาบลงวันใด ไม่ว่าชือ่เสยีงหรอื

อทิธิพลของนางก็มแีต่จะย่ิงใหญ่แขง็แกร่งกว่าเก่า ถึงตอนน้ันหากเกิดเหตุ 

เหลอืคาดอกี..." เขาก�าหมดั น�า้เสยีงเปลีย่นเป็นเย็นชา "ใช้อดตีเป็นบทเรยีน!  

ถ้าครานั้นฮ่องเต้จวงตี้มิได้มอบอ�านาจมากมายปานนั้นให้หวนต้ี ไม่ให ้

เขารบัหน้าทีส่�าคญั มใิห้เขาสร้างความชอบมากมายจนเขาโดดเด่นท่ีสดุ 

อยู่ผูเ้ดยีว หวนตีห้รอืจะมผีลงานมากจนกระเทอืนนายได้ มหีรือจะถึงข้ัน 

พ่ีน้องฆ่ากันเอง! ฉะน้ัน...ข้าจะก�าจดัความเป็นไปได้ทัง้หมดตัง้แต่ยังไม่เกดิ!" 

ประโยคสดุท้ายเย็นเยียบเด็ดขาด

เม่ือตวนมู่เหวินเซิงและเฮ่อชี่ซูได้ฟังดังนั้นก็อยากจะโต้แย้ง แต่ก็ 

รูส้กึว่าเขากล่าวมเีหตผุลอยู่บ้าง ทว่าก็ไม่อาจเห็นด้วยกับพฤตกิรรมของเขา

เงียบงันอยู่ครูใ่หญ่ เฮ่อชีซ่จูงึเอ่ยว่า "ชวนอว่ี เจ้ากับข้าตดิตามฝ่าบาท 

มาสบิกว่าปี พระองค์ทรงเป็นคนระดับใด เราต่างประจกัษ์ดี จากคราวก่อน 

ก็เห็นได้ถึงความรูส้กึทีท่รงมต่ีอชงิอ๋อง ฉะน้ัน..."

"ก็เพราะเหตนุี!้" เหรนิชวนอว่ีขดัขึน้ฉบัพลนั เสยีงทุ้มต�า่ สายตาเย็นชา 

"สิง่ทีท่�าให้ข้าไม่อาจวางใจจรงิๆ ก็คือนางมอิีทธิพลต่อฝ่าบาทมากเกินไป! 

สตรีมีอิทธิพลต่อบุรุษสักคนไม่นับเป็นอันใดได้ แต่ฝ่าบาททรงมิใช่บุรุษ

สามญั ฝ่าบาทคอือ๋อง! นบัแต่โบราณมาเหนอืหัวองค์ใดอยูใ่ต้อทิธิพลสตรี 

หากมใิช่ท�าให้ระเบยีบบรหิารวุ่นวายก็คอืล้มเหลวชือ่เสยีงย่อยยับ จากนัน้ก็ 
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พาเอาราชส�านักล่มจมไปด้วยกัน!"

วาจานั้นกระท�าให้ตวนมู่เหวินเซิงและเฮ่อชี่ซูต้องครั่นคร้าม

เดือนอ้าย วันท่ีเจ็ด สองทัพใหญ่จากเหนือใต้มาพบกันที่ท่าตงต้ัน 

(เบกิบรูพา) บคุคลส�าคัญทีท่ัว่ปฐพีจบัตามองล้วนแต่รวมตวักัน ณ สถาน

แห่งน้ี

ท่าตงตั้นหาใช่สถานที่ซึ่งมีภูมิประเทศลาดชันอันตราย และก ็

มิใช่สถานที่ซึ่งมีทิวทัศน์งามตา เป็นเพียงท่าข้ามฟากธรรมดาที่อยู่ริม 

'ทะเลสาบชังโย่ว (ปกไพศาล)' ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบชังโย่ว 

เป็นสาเหตใุห้ท่าข้ามน้ีมผีูค้นมาต้ังถ่ินฐาน กลายเป็นเมอืงขนาดเลก็ ทว่า

บดันีก้ลบัเหน็เพียงท่าข้าม ปราศจากร่องรอยมนุษย์ เพราะเมือ่ชาวบ้าน 

ได้ข่าวว่าทพัใหญ่เคลือ่นมาถึงก็พากันอุม้ลกูจงูหลานหนไีปไกลตัง้นานแล้ว

แม้ท่าตงตัน้น้ีจะเป็นเพียงท่าเล็กๆ แต่บดัน้ีมนัเป็นต�าแหน่งท่ีสองทพั 

ต้องยึดให้เป็นของตนให้จงได้ เพราะเมือ่ข้ามทะเลสาบชงัโย่วนีไ้ปก็จะเป็น

เมืองชังซู และเมืองชังซูน้ันอยู่ตีนเขาชังหมัง มีทางหลวงเพียงสายเดียว  

ในปัจจบุนัท่ีมุง่หน้าสูเ่ขาชงัหมงั!

กาลก่อนเมื่อฮ่องเต้เวยเลี่ยตี้เดินทางข้ึนไปยอดเขาชังหมัง เขา 

เคยเอ่ยชื่นชมว่า 'แหงนขึ้นสามารถประคองดาวเดือน ก้มลงสามารถ 

คว้าขนุเขาสายน�้า ควรขนานนามเป็นราชัน!'

ด้วยเหตุนี้เขาชังหมังจึงได้สมัญญาเป็น 'ราชันแห่งขุนเขา'

เฟิงหลนัซแีละหวงเฉาต่างก็เร่งเดนิทางทัง้กลางวนักลางคืน ประสงค์ 

จะยับย้ังไม่ให้อกีฝ่ายลถึุงท่าตงตัน้ ทว่าประหนึง่เป็นเจตนาสวรรค์ สองทัพ 

จงึเดินทางมาถึงท่าตงต้ันพร้อมกัน
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หากหมายข้ึนชงัหมงั ต้องได้ชงัซกู่อน น่ีคอืสิง่ท่ีสองฝ่ายต่างเข้าใจ 

ตรงกัน

ศกึชงิปฐพีด�าเนนิมาถึงเวลานี ้ ต่างฝ่ายต่างได้แผ่นดนิมาคนละคร่ึง 

ต่างฝ่ายต่างรูว่้าไม่ว่าในด้านใดอกีฝ่ายก็ทัดเทียมกับตน เช่นนัน้ทีเ่หลอืก็คือ 

พบกันบนยอดเขาชงัหมงั ดูว่าผูใ้ดคือนายทีแ่ท้จริงแห่งใต้หล้า!
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