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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



หลงัพบกับหลีช่ฉืีอแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะ นางเอก 'แม่ทัพใหญ่ผูน้ี้

คอืสามข้ีา' ของเราเหมาะสมกับฉายา 'นางเอกสายเปย์อนัดับหน่ึงในใต้หล้า' 

จรงิๆ หรอืไม่ ด้วยความท่ีนางร�า่รวยจากการค้าจนใช้เงนิอย่างไรก็ไม่หมด 

อยู่แล้ว การได้เอามาจนุเจอืกองทพั บ�ารงุแดนเหนือเช่นน้ีก็ถือเป็นเร่ืองดีๆ  

กับทัง้พระ-นางและชาวบ้านราษฎรเองจรงิๆ นะคะ

ทว่าสิ่งที่น่ากังวลใจมากที่สุดท่ีอ่านไปลุ้นไปในเล่ม 2 น้ีน่ันก็คือ 

การท่ีฝูถิงเริ่มสืบเรื่องของเถ้าแก่ร้านตราการค้ารูปปลาอย่างจริงจัง  

จนหลี่ชีฉือแทบจะไปไม่เป็นอยู่รอมร่อแล้วค่ะ มิหน�าซ�้ายังมีสตรีต่างเผ่า 

ทีช่ืน่ชมฝถิูงออกหน้าออกตาปรากฏตวัข้ึนอกี แม้หลีช่ฉีอืจะเป็นเจ้าของเขา 

ด้วยความถูกต้องแล้ว แต่อย่างไรนางก็อยากให้เขามนีางแค่คนเดียว และ 

อยากประกาศให้อกีฝ่ายรูช้ดัไปว่า 'แม่ทพัใหญ่ผูน้ีค้อืสามข้ีาคนเดียวเท่านัน้' 

เสียเลยจริงๆ ด้านพวกทูเจวี๋ยกไ็ม่หยดุหย่อน ยังสร้างความปัน่ป่วนให้กับ 

แดนเหนอืเรือ่ยมา อกีคราถึงกับเล่นงานหลีช่ฉีอืได้ส�าเรจ็ ส่วนว่าเรือ่งราว

จะเป็นมาอย่างไร ฝถูงิจะช่วยหลีช่ฉีอืไว้ได้หรอืไม่ แล้วเขาจะรกัษาบ้านเมอืง

ของตนเองไว้ได้หรอืเปล่า ก้าวเข้าสูแ่ดนเหนือท่ีอบอวลไปด้วยความรักแห่งน้ีไป

พร้อมกันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ในตอนท่ีเขาท�าท่าจะดึงมือกลับไปเมื่อครู่ นางรู้สึกว่าตนเองก�าลัง 

สญูเสยีอะไรบางอย่างไป

หากไม่รีบคว้าจับไว้ ต่อแต่นี้อาจไม่มีอีกแล้ว

หญิงสาวเขย่งปลายเท้าแหงนหน้าแนบจบูล�าคอแกร่ง แล้วไล่ขึน้ไปหา

ปลายคางคมสนั

อยากจะจุมพิตริมฝีปากคู่นั้น ทว่าเขาไม่ยอมก้มหน้า

นางดึงเข็มขัดของเขาไม่ออก พอสอดมือผ่านสาบเสื้อเข้าไปลูบไล ้

แผงอกกว้างก็ถูกเขาจบัให้อยู่น่ิงๆ

น�า้เสยีงของเขาทัง้ต�า่ลกึและแหบพร่า ฟังดคูล้ายดังลอดไรฟันออกมา 

"ข้าถามว่าเจ้าท�าอะไร"

นางแหงนหน้ามองฝ่ายตรงข้าม สีแดงจัดฉีดซ่านใต้ผิวเนียน 

ขณะหอบหายใจน้อยๆ

ชายอีกคนเพ่ิงจะแสดงไมตรีต่อนางเมื่อครู่ แต่เวลาน้ีนางกลับ 

แสดงไมตรีต่อเขา

หลี่ชีฉือมองใบหน้าคมคายและนัยน์ตาสีด�าลึกล�้า เท้าที่เขย่งขึ้น 

ค่อยๆ ลดลงไปวางราบกับพ้ืน จากนัน้ก็เอ่ยเสยีงแผ่ว "น่ันสนิะ ข้าลมืไปว่า 

เรือ่งเช่นน้ีข้ึนอยู่กับท่านเท่านัน้"



 หลี่ชีฉือ ชิงหลิวเซี่ยนจู่ ฮูหยินของแม่ทัพใหญ่ รูปร่าง 

  อ่อนช้อยนุ่มละมนุดุจก่ิงหลวิ ทว่าจติใจเข้มแขง็ 

  เดด็เดีย่ว ลอบท�าการค้ามาตัง้แต่สมยัเริม่วัยสาว

 ฝูถิง สามีของหลี่ชีฉือ ฝีมือการรบเก่งกาจ ดูแล 

  จัดการงานบ้านเมืองอย่างสุดความสามารถ  

  ไม่หวัน่เกรงศตัรแูคว้นใด มคีวามคดิอ่านรอบคอบ 

  อย่างยิ่ง

 หลัวเสี่ยวอ้ี ผูใ้ต้บงัคับบญัชาคนสนิทของฝถิูง เป็นน้องชาย 

  ร ่วมสาบานท่ีฝูถิงไว้ใจมาก รักเฉาอว้ีหลิน 

  ด้วยใจจริง

 ผูกู้ซินอว๋ิน หลานสาวของผกูู้จงิ ตดิตามปู่ผูเ้ป็นหวัหน้าเผ่า 

  มาประชุมที่มณฑลฮั่นไห่ ชื่นชมฝูถิงมากจน 

  เกิดเป็นความรัก

 เฉาอว้ีหลิน ทหารหญิงในกองทัพของฝูถิง เคยร่วมเป็น 

  ร่วมตายกับหลัวเสี่ยวอี้และฝูถิงมาหลายศึก  

  แต่ปัจจบุนัท�าหน้าท่ีเพียงหาข่าวให้กองทพัเท่านัน้
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พระอาทิตย์เพ่ิงโผล่พ้นขอบฟ้า ทหารม้าเบา* กองหนึ่งห้อมล้อม

อารกัขารถม้าเข้าพ้ืนท่ีมณฑลฮัน่ไห่

หลวัเสีย่วอ้ีขีม้่าน�าอยู่หน้าสดุ เพ่ิงจะถึงกลางเมอืง ทหารทีม่าดกัรอ

อยู่แล้วเห็นขบวนก็รบีเข้ามารายงานสถานการณ์ในเมอืงให้เขาทราบ

ขนุพลหนุ่มรบีชกัม้าย้อนกลบัไปหาฝถิูง "พ่ีสาม เกิดเหตุข้ึนนิดหน่อย"

ฝ่ายตรงข้ามสะบัดบังเหียนม้าทันที "ไปดูซิ"

หลีช่ฉีอืได้ยินประโยคนัน้เข้าก็เลกิม่านหน้าต่าง เห็นพวกเขาบ่ายหน้าไป

อกีทาง มองอยู่สกัพักก็พบว่าดูเหมอืนจะไปทางร้านค้าของนาง

ราวสามเค่อรถม้าก็หยุดลงเมื่อถึงที่หมาย

หญงิสาวเลกิม่านมองอกีครา น่ันเป็นร้านค้าทีน่างถูกจบัตวัไปจริงๆ

ประตูทางเข้ากับโถงใหญ่ยังอยู่ในสภาพดี แต่ห้องข้างฝั่งหน่ึง 

36
    

* ทหารม้าเบา เป็นกองก�าลงัตดิอาวธุสวมเสือ้เกราะท่ีมนี�า้หนกัเบา เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการเคลือ่นไหว 

ส่วนใหญ่ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยลาดตระเวนหรอืหน่วยสอดแนม
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ถูกเผาวอด เหลือแต่ผนังไหม้เกรียมกับหลังคามุงกระเบื้องที่ทลายลงมา 

ครึง่หนึง่ ไฟดบัไปนานแล้ว แต่ยังมคีวันลอยกรุน่

องครกัษ์ผูห้น่ึงเดินเข้าไปข้างใน หลงจูรู๊เ้ข้าก็ออกมาค้อมกายค�านบั 

ทกุคน

ฝูถิงลงจากหลังม้า "เกิดอะไรขึ้น"

หลงจู๊ก้มหน้าเอ่ย "เรียนท่านผู้บัญชาการ สองวันก่อนมีชาวหู 

จ�านวนหนึง่ปลอมตัวเป็นพ่อค้ามาเจรจาการค้ากับข้าน้อย แต่กลบัจดุไฟ 

เผาร้าน ซ�า้ยังท�าร้ายคนด้วยขอรบั"

หลีช่ฉีอืเลกิม่านแค่ครึง่เดียว ไม่นกึเลยว่าวันท่ีนางประสบภยัยังเกิด

เรือ่งเช่นน้ีข้ึนด้วย

หลงจู๊ไม่ได้ปริปากพูดเรื่องที่นางถูกจับตัวไปแม้แต่ค�าเดียว

ฝถิูงมองประตรู้าน ก่อนจะเดนิมาทีร่ถม้า ยกมอืข้างหนึง่เกาะหน้าต่าง

พลางเอ่ยถามเบาๆ "ตอนน้ันเจ้าถูกจบัตัวไปจากท่ีใด"

หญิงสาวใช้ความคิดเล็กน้อยก่อนตอบ "แถวนี้ล่ะ"

เขาหันไปพูดกับหลงจู๊ "พวกเจ้าถูกหมายหัวเข้าแล้ว"

หลีช่ฉีอืเองก็เดาออก มน่ิาเล่าในเมอืงถึงไม่เกิดเหตุ หญิงทเูจว๋ียผูน้ัน้

หมายหวัเล่นงานนางโดยเฉพาะ

แต่ถึงอย่างไรนางก็ต้องช่วยแดนเหนือ ดงัน้ันย่อมต้องรบัผลทีต่ามมา

อย่างเลีย่งไม่พ้น

หลวัเสีย่วอีเ้ดนิเข้าไปส�ารวจห้องข้างทีถู่กเผาแล้วกลบัออกมารายงาน 

"โชคดท่ีีดบัไฟได้ทนัท่วงที จงึไหม้ไปแค่ห้องเดียวเท่าน้ัน"

ฝูถิงเหลือบมองคนสนิท

หลัวเสี่ยวอี้เห็นดังนั้นก็เข้าใจ บอกหลงจู๊ว่า "กิจการของพวกเจ้า 
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มีความดีความชอบต่อแดนเหนือ กองบัญชาการไม่ปล่อยให้พวกเจ้า 

สญูเสยีไปเปล่าๆ หรอก ต่อไปมเีรือ่งอนัใดก็มาแจ้งทางการได้ตลอด ครานี ้

สญูเสยีไปเท่าใด ท�าเรือ่งร้องเรยีนมาได้เลย"

หลี่ชีฉือยกมือขึ้นป้องปากกระแอมเบาๆ ทีหนึ่ง

ฝูถิงหันมามอง "เป็นอะไรไป"

นางลูบล�าคอ "ส�าลักควันไฟเจ้าค่ะ"

ทว่าเสียงของนางเตือนสติหลงจู๊ให้ตอบกลับไปว่า "ไม่ได้เสียหาย

มากมายอะไรนักหรอกขอรับ พวกลูกจ้างในร้านก็บาดเจ็บกันแค่เล็กน้อย  

ไม่ใช่เรือ่งใหญ่ ไม่จ�าเป็นต้องร้องเรยีน ขอแค่ต่อไปสามารถค้าขายได้อย่าง

ปลอดภัยก็ดพีอแล้ว"

ฝูถิงบอกหลัวเสี่ยวอี้ "จ�าไว้นะ"

ฝ่ายตรงข้ามพยักหน้า "จ�าไว้แล้วขอรับ"

ร้านค้าท่ีคุยกันง่ายถึงเพียงน้ีจะหาท่ีใดได้อีก ย่อมต้องจ�าไว้เพ่ือ 

ให้การดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้ว

หลี่ชีฉือกวาดตามองร้าน จนแน่ใจว่าไม่ได้เสียหายร้ายแรงก็ค่อย 

โล่งอก

ยามนี้เองเสียงม้าวิ่งพลันดังเข้าหู

ม้าหลายตัวควบเข้ามาตรงหน้า แล้วถูกรัง้บงัเหียนให้หยุดลงกะทันหัน

ตอนแรกนางนึกว่ารถม้าตนเองขวางทางอีกฝ่าย แต่พอหันไปมอง 

ก็พบว่าคนเหล่าน้ันพากันลงจากหลงัม้าเดินมาทางนี้

"ท่านผู้บัญชาการ ไม่นึกเลยว่าจะได้พบกันที่น่ี" ผู้พูดเป็นชายชรา 

หนวดเคราขาวโพลน จมูกโด่ง เบ้าตาลึก สวมชุดชาวหูปักลวดลาย  

คาดเขม็ขดัประดับดุมหยก ก�าลงัประสานมอืคารวะฝูถิง
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ข้างกายยังมเีดก็สาวดวงตาโตจมกูโด่งพอกัน ท่าทางเพ่ิงอายสุบิกว่าปี

เท่าน้ัน

หลีช่ฉีอืหนรีอดจากเงือ้มมอืกลุม่คนท่ีมรีปูร่างหน้าตาใกล้เคียงกันมา

หมาดๆ จงึอดมองจ้องพวกเขาเป็นพิเศษไม่ได้

เป็นชาวหูเหมือนกัน

จ�าได้ว่ามเีพียงชาวหท่ีูเป็นบคุคลส�าคญัเท่านัน้ถึงจะมสีทิธ์ิคาดเข็มขัด

ประดบัดุมหยก

ฝูถิงกวาดตามองคนเหล่านั้น "เพิ่งมาถึงหรือ"

"ขอรับ" ผู้สูงวัยตอบ ก่อนจะหันไปทักทายหลัวเสี่ยวอี้

น้องชายร่วมสาบานของฝูถิงเจรจาปราศรัยด้วยอย่างคุ้นเคย แล้ว 

พูดกลัว้หวัเราะ "ช่วงน้ีข้ากับพ่ีสามยุ่งเหลอืใจ ลมืไปเลยว่าถึงเดือนสามแล้ว  

ปีนีเ้ผ่าผกูู้ของพวกท่านเป็นตัวแทนมาร่วมประชมุทีฮ่ั่นไห่หรอื"

ชายชราหัวเราะตาม "ขอรับ ปีนี้เป็นตาพวกเรา"

หลวัเสีย่วอีม้องไปยังเด็กสาวท่ียืนอยู่ข้างหลงัอกีฝ่าย แล้วกระเซ้าว่า 

"แหม ซนิอว๋ินน้อยโตถึงเพียงน้ีแล้วหรอืน่ี"

แม่นางน้อยย้ิมเอียงอาย เหลอืบมองฝถิูง แล้วเหลียวมาทางรถม้า

หลีช่ฉีอืตกอยู่ใต้สายตาคูน้ั่น ไม่รูว่้าเดก็สาวมองอะไร จงึส่งย้ิมไปให้

ฝ่ายตรงข้ามเหมือนจะชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะคล่ีย้ิมบางๆ แล้ว 

เบอืนหน้ากลบัไป

ฝถิูงตวัดตวัข้ึนหลงัม้า "เด๋ียวค่อยคุยกัน ข้าจะส่งคนกลับจวนก่อน"

ชายสูงวัยรับค�า

จากนั้นเด็กสาวก็ร้องขึ้นว่า "น้อมส่งท่านผู้บัญชาการ"

ฝูถิงขี่ม้าออกไปโดยไม่ตอบ
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หลีเ่ย่ียนเดนิลิว่ๆ ไปทางเขตเรอืนชัน้ในก็เห็นผูเ้ป็นอาเขยเพ่ิงออกมา 

จากในน้ัน หากแต่เด็กชายรบีว่ิงไปเรอืนใหญ่ทนัที ไม่มแีก่ใจจะทกัทาย

พอเขาเข้าไปเห็นอาสาวนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก 

"ท่านอาหญิงบาดเจ็บตรงที่ใดหรือไม่ขอรับ"

หลีช่ฉีอืเพ่ิงกลบัมาไม่นาน ได้อาบน�า้อาบท่า เปล่ียนเสือ้ผ้าชดุใหม่ 

เวลาน้ีก�าลงัถือถ้วยชาร้อนๆ น่ังจบิบนเก้าอ้ี

ซนิลูเ่ล่าว่า "ซือ่จือ่ร้อนใจแทบตายแน่ะเจ้าค่ะ หลงัจากทีพ่วกบ่าว 

ไปแจ้งความแล้ว ซือ่จือ่ยังน�าพวกบ่าวเดนิหาในเมอืงอยู่หลายรอบ จวบจน 

เจ้าหน้าทีท่างการบอกว่าท่านผูบ้ญัชาการเตรยีมการรบัมอือยู่แล้ว น่าจะ 

ไม่มอีะไร ขอให้สบายใจได้ ซือ่จือ่ถึงค่อยยอมกลับจวน"

ใต้ตาหลานชายเป็นรอยด�าคล�า้ บ่งบอกว่าสองวนัท่ีผ่านมาคงนอน 

ไม่ใคร่หลบันัก หลีช่ฉีอืมองเขาพลางปลอบโยน "วางใจเถิด อาไม่เป็นไร  

เพียงแต่แดนเหนอืน่ีไม่สงบสขุเหมอืนจงหยวน พวกเราต้องปรับตวัให้ชนิ 

เข้าไว้"

ข้อน้ีหลีเ่ย่ียนรูอ้ยูแ่ล้ว แต่ท่านอาหญิงเป็นครอบครัวเพียงคนเดยีว

ของเขา จะไม่ให้ห่วงได้หรอื

"ดีนะที่มีท่านอาเขยอยู่ด้วย" จนป่านนี้เขาก็ยังพรั่นใจไม่หาย

หลีช่ฉีอืหวนคิดถึงความสะเทือนขวัญระหว่างถูกจบัตวั โชคดจีริงๆ 

นัน่ล่ะท่ีมฝีถิูง จากนัน้นางก็นึกถึงเหตกุารณ์ตอนเพ่ิงกลบัเข้าเมอืงข้ึนมาได้

หญิงสาววางถ้วยชา แล้วหนัไปทางซนิลู ่ "ตอนนัน้เจ้าบาดเจบ็ด้วย 

หรอืไม่"

ซนิลูถู่กกระชากลงจากรถม้าจนล้มกระแทกพ้ืน ทว่ารกัษาตัวสองวัน 

ก็ดขีึน้มากแล้ว จงึส่ายหน้าเอ่ย "บ่าวไม่ได้ปกป้องดแูลนายหญิงให้ด ีแค่นี ้
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ก็สมควรตายแล้ว ไม่คู่ควรให้นายหญิงเป็นห่วงหรอกเจ้าค่ะ"

"อย่าพูดเหลวไหล" หลีช่ฉีอืเอ็ดเบาๆ "พวกมนัเตรยีมตวัมาล่วงหน้า  

ถึงอย่างไรเราก็หนีไม่พ้น"

ซินลู่รู้ว่าผู้เป็นนายให้ความส�าคัญกับคนในปกครองเสมอ คิดแล้ว 

ก็ให้รูส้กึผดิย่ิงกว่าเดิม นางหันไปสบตาชวิซวงทีอ่ยู่อกีทาง ต่างคนต่างยัง

หวาดหว่ันไม่หาย หากผูเ้ป็นนายเกิดมอีนัเป็นไปข้ึนมา ส�าหรบัพวกนางแล้ว 

จะต่างอะไรกับฟ้าถล่มเล่า

หลี่ชีฉือเรียกซินลู่เข้ามาสั่งอะไรเบาๆ สองสามค�า

ตอนเดินทางมาจากกวงโจว นางน�าก�าลังพลมาด้วยจ�านวนหนึ่ง  

จึงสั่งชิวซวงให้ไปจัดการเรียกใช้คนเหล่านั้น พร้อมท้ังถ่ายทอดค�าส่ังให ้

ร้านค้าต่างๆ ว่าจ้างผูคุ้้มภัย

นับแต่แต่งงานมานางก็ยุ่งอยู่กับการปกครองดูแลต�าหนักกวงอ๋อง  

ได้แต่คมุกิจการหลงัม่าน ไม่ได้ออกไปท�าการค้าด้วยตนเองอกีเลย

ตอนน้ีเพ่ิงจะเข้ามาเริม่ดแูลการค้าทีแ่ดนเหนอื ก็ต้องปวดหัวกับปัญหา

พวกทเูจว๋ียทนัที

หลี่ชีฉือตื่นนอนในตอนเช้าถึงเพิ่งรู้ว่าฝูถิงไม่กลับจวนทั้งคืน

เมือ่วานเขาออกไปใหม่หลงัพานางมาส่ง จากน้ันก็ไม่ได้กลบัมาอกีเลย

ส่วนซนิลูกั่บชวิซวงจนป่านน้ีก็ยังไม่เข้ามาปลกุ คงเพราะอยากให้นาง 

พักผ่อนให้เต็มอิม่

นางพลิกตัวนอนคว�่าซบหมอน เอาน้ิวพันผมเรียบเรียงความคิด 

ทบทวนดูว่างานด้านการค้าที่ท�าไปยังมีสิ่งใดไม่ได้จัดการอีกหรือไม่

ทนัใดน้ันท่อนขาบรุษุก็เคลือ่นเข้ามาในคลองจกัษ ุพอเหลอืบตามองไป
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ถึงได้พบว่าฝถิูงกลบัมาแล้ว เพ่ิงจะเดินเข้ามาหน้าเตยีง

"ไปพบชายชราเมื่อวานนี้มาหรือ" นางเอ่ยถาม

"อมื" เขากวาดสายตาผ่านร่างนางพร้อมหมนุตวัเดินไปหยิบเครือ่งแบบ

บนราวแขวนมาผลดัเปลีย่น

"พบเขาแค่คนเดียว?"

ชายหนุ่มเหลือบมองมา "คนผู้นั้นเป็นหัวหน้าเผ่าผูกู้"

หลีช่ฉีอืนึกขนั บางทีบรุษุกับสตรก็ีพูดกันไปคนละทาง นางถามว่า 

เขาไปพบแค่คนผู้น้ันผู้เดียวหรือไม่ แต่เขากลับตอบว่าชายสูงวัยส�าคัญ

อย่างไร

นางเคยได้ยินชือ่เผ่าผกูู้มาก่อน เหน็ว่าเป็นหน่ึงในเก้าสายสกุลจาก

บรรพบุรุษชาติพันธุ์เถ่ียเล่อ* เชี่ยวชาญการขี่ม้ายิงธนู เคยถูกผนวกเป็น 

เผ่าหนึง่ของทเูจวีย๋ แต่ต่อมาเข้าสวามภัิกดิต่์อฮ่องเต้จงหยวน กลายเป็น 

ส่วนหนึง่ในปกครองของกองบญัชาการกองทัพพิทักษ์อดุร

มน่ิาเล่าชายสงูวัยเมือ่วานถึงได้มลีกัษณะเหมือนบคุคลส�าคญั ท่ีแท้ 

ก็เป็นหัวหน้าเผ่าน่ีเอง

ฝถิูงเปลีย่นเครือ่งแบบชดุใหม่ แล้วพูดขึน้ขณะคาดเขม็ขดั "ออกไป 

กับข้า"

หลี่ชีฉือรู้ว่าจะต้องให้ออกไปพบคนพวกนั้นแน่ นางลงจากเตียง  

เดินเปลือยเท้าไปนั่งคุกเข่าหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ดึงลิ้นชักอันหน่ึงออกมา  

จากน้ันก็หันไปมองเขา "ช่วยข้าเลอืกสกัชิน้ส"ิ

ฝถิูงมองเรอืนร่างท่ีสวมเสือ้ตวักลางของนาง ลาดไหล่ท้ังสองข้างเป็น 

เส้นโค้งนุ่มนวล ต้นคอระหงโผล่พ้นคอเสือ้ออกมาครึง่หนึง่ หนัมามองเขา 

* เถ่ียเล่อ คือชนเผ่าโบราณของจีน มีถ่ินฐานอยู่ทางเหนือ เป็นบรรพบุรุษของพวกทูเจว๋ียและชนเผ่าอื่นๆ  

อีกมาก
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ด้วยท่าทางเฉือ่ยเนือยแบบคนเพ่ิงต่ืนนอน

นยัน์ตาคมตรงึอยู่บนร่างนัน้ ไม่เหลือบแลไปทางลิน้ชกัแม้แต่นิดเดยีว 

"ชิน้ใดก็ได้"

นางหันกลับไปเมื่อได้ยินดังนั้น ไม่ทันสังเกตเห็นสายตาผู้เป็นสามี

ขณะทีเ่ขาเดนิออกจากห้องไปก่อน

ซนิลูก่บัชวิซวงมารอตรงหน้าประตนูานแล้ว พอเหน็ท่านผูบ้ญัชาการ 

เดนิออกมาก็รบีเข้าไปปรนนบัิติผูเ้ป็นนายให้ล้างหน้าแต่งตวั

ฝูถิงไม่ได้เดินไปไกล หากแต่มายืนถือถุงสุรารออยู่ตรงเฉลียง

เขาดื่มสุราไปสองอึกเพื่อกระตุ้นสมองให้ตื่นตัว พอหลี่ชีฉือเดินมา

สมทบก็ปิดฝาจกุ เหลอืบมองผมนาง เรอืนผมดกด�าขมวดมุน่เป็นมวย ไม่ได้ 

ปักเครือ่งประดบัใดทัง้สิน้

ชายหนุ่มนึกในใจว่าหรือจะเป็นเพราะตนไม่ได้ช่วยเลือกให้

เสียงหัวเราะสนุกสนานดังเข้าหูหลี่ชีฉือเมื่อเดินมาถึงตัวสามี นาง 

มองไปตามเสียง เห็นหลัวเสี่ยวอี้ยืนอยู่กับชายชราและเด็กสาวเมื่อวาน 

ในสวนด้านหลงั ก�าลงัถือธนูอยูใ่นมอื

"พวกนั้นก�าลังท�าอะไรกันอยู่" นางถามขึ้น

"ยิงหิมะ" ฝถิูงชีใ้ห้ดยูอดไม้ "ยิงหิมะท่ีเกาะอยู่บนยอดก่ิงให้ร่วงลงมา  

เป็นวิธีเล่นสนุกของเผ่าผกูู้"

นางเหลอืบมองเขา "ข้าเพ่ิงเคยเหน็ท่านเปิดจวนรับแขกเป็นคร้ังแรก"

"เผ่าผกููไ้ม่เหมอืนเผ่าอืน่ เพราะแปรพักตร์จากทเูจว๋ียมาสวามภิกัดิ ์

กับเรา สร้างคณุงามความดีต่อกองบญัชาการอย่างใหญ่หลวง มบีทบาท

โดดเด่นในหมูช่าวหูของแปดมณฑลสบิสีเ่มอืง"

ความหมายก็คือเขาให้ความส�าคัญกับชนเผ่านี้มาก
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ระหว่างท่ีเล่าให้นางฟัง เดก็สาวผู้น้ันก็ถือธนเูดนิเข้ามา ยกมอืข้างหน่ึง

ทาบอกคารวะฝถิูงตามธรรมเนียมชาวห ู "ท่านผูบ้ญัชาการจะมาเล่นสกัตา 

หรอืไม่เจ้าคะ"

"ไม่" ฝูถิงปฏิเสธทันที

แม่นางน้อยไม่รู้จะพูดอะไรต่อ ได้แต่ถือธนยืูนอยู่ตรงนัน้ ประจวบเหมาะ

กับทีห่ลวัเสีย่วอ้ีเดินน�าชายชราเข้ามาพอดี

ฝูถิงเลี่ยงออกมาก้าวหนึ่ง "นี่คือฮูหยินของข้า"

ชายสงูวัยรบีค�านบันาง "ผกูู้จงิคารวะฮหูยนิ" พูดจบก็ดึงเดก็สาวท่ีอยู่ 

ข้างตัวเข้ามาใกล้ "น่ีหลานสาวข้า ผกูู้ซนิอว๋ิน"

เด็กสาวค�านับตาม แล้วเหลือบตามองหลี่ชีฉือ

หลวัเสีย่วอีก้ลวันางจะฉงนงนุงง จงึอธิบายย้ิมๆ ว่า "พีส่ะใภ้ เมือ่ถึง

เดอืนสามของทุกปีเผ่าหูต่างๆ จะเลอืกหวัหน้าเผ่าหนึง่เป็นตัวแทนมาประชมุ 

ทีม่ณฑลฮัน่ไห่ ปีน้ีเผ่าผกูู้มาร่วมประชมุ หวัหน้าเผ่าก็คอืท่านผู้น้ี"

หลีช่ฉีอืพยักหน้า มน่ิาเล่าเมือ่วานขนุพลหนุ่มจงึได้พูดว่า 'ถึงเดือนสาม

แล้ว'

ระหว่างที่พูดคุยกันอยู่ หลี่เย่ียนพลันเดินเข้ามา หลัวเสี่ยวอี้ย้ิมร่า

พร้อมกวกัมอืเรยีกเมือ่เหน็ "ซือ่จือ่มาพอด ี ข้าก�าลงัจะไปสอนวรยุทธ์ให้ท่าน 

อยู่เลยเชยีว มาเล่นด้วยกันก่อนมา"

หลี่เยี่ยนถูกดึงไปที่กลางสวนอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่

จากนั้นทุกคนก็เริ่มเล่นยิงหิมะกันใหม่อีกคร้ัง โดยหลัวเส่ียวอ้ี 

ช่วยอธิบายกติกาให้เด็กชายฟังก่อน

เพ่ือป้องกันไม่ให้พลาดพลั้งท�าใครบาดเจ็บ ลูกธนูที่ใช้เล่นจึงเป็น 

ลกูธนูไม้ ซึง่ยิงไม่ง่ายนกั
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ผูกู้จิงไม่ได้ร่วมวงต่อ หากแต่เชิญฝูถิงไปสนทนากันอีกทาง

หลี่ชีฉือเยื้องย่างเข้าไปในสวน ยืนดูจากใต้ต้นไม้

หากเป็นในจงหยวน เดือนสามก็เห็นสีเขียวขจีทุกแห่งหนแล้ว ย่ิง 

พอถึงเดอืนสี ่ พืชพรรณต่างๆ จะผลดิอกออกผลพราวสะพร่ัง แต่แดนเหนือน่ี

กลบัเหน็เพียงเงาของฤดูใบไม้ผลเิท่าน้ัน

สวนแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว้างขวาง ปลูกแต่พืชทางเหนือซึ่งล้วนทรหด

ทนทาน เวลานีเ้พ่ิงจะเหน็สเีขยีวๆ แพลมออกมานิดเดยีว ตามก่ิงก้านยงัมี

หิมะท่ีละลายไม่หมด กลายเป็นเครือ่งบนัเทิงใจเลก็ๆ น้อยๆ ของพวกเขา 

ก่อนความหนาวเย็นจะลาลบั

ฝูถิงกับผูกู้จิงเดินคุยกันไปไกล ส่วนผูกู้ซินอว๋ินหาที่น่ัง ท่าทาง 

เหมือนนั่งพัก ทว่าเอาแต่มองไปทางสองคนนั้นจากไกลๆ ตลอดเวลา  

ไม่ได้น้าวคนัธนูในมอืเสยีที

สตรคีงมสีญัชาตญาณตดิตวัมาตัง้แต่เกิด ตัง้แต่เหน็แม่นางน้อยผูน้ี ้

แวบแรก หลีช่ฉีอืก็สมัผสัได้แล้วว่าอีกฝ่ายมคีวามรูส้กึพิเศษให้ฝูถิง

ผิดกับหญิงดีดพิณคงโหว ความรู้สึกนี้ไม่ใช่การหาที่พึ่งพิง

นางมองเงียบๆ สักพักก็เบนสายตาไปทางหลี่เยี่ยน

ในท่ีสดุหลานชายก็ยิงธนูออกไปดอกหน่ึง ลกูธนูพุ่งใส่ก่ิงไม้ใกล้ๆ หมิะ 

ทีเ่กาะอยู่บนน้ันร่วงกราวใส่ร่างนาง

หลี่ชีฉือรู้สึกเย็นเฉียบบนใบหน้า ห้วงความคิดสะดุดลงในทันใด  

ก่อนจะยกมอืปัดหิมะออกจากตัวย้ิมๆ

หลีเ่ย่ียนเหน็ผูเ้ป็นอาย้ิมก็พลอยดใีจตามไปด้วย เขาบอกหลวัเสีย่วอีว่้า 

"ท่านอาเสีย่วอีส้อนข้ายิงอีกสกัดอกเถิด"

ฝ่ายตรงข้ามถามอย่างฉงน "เหตุใดถึงนึกคึกขึ้นมาได้เล่า"
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เดก็ชายตอบ "เหตุทีเ่กดิข้ึนท�าให้ท่านอาหญิงเสียขวัญไม่น้อย วนันี้

อตุส่าห์ย้ิมออก ข้าอยากให้นางอารมณ์ดี"

หลวัเสีย่วอีเ้ดาะลิน้ ไม่นึกเลยว่าจติใจเจ้าเดก็นีจ่ะละเอยีดอ่อนกว่าสตรี

เสยีอกี

"ได้เลย ไปเก็บลกูธนูมาก่อนไป ข้าจะไปหาคนัธนูดีๆ  มาให้" พอพูดจบ

เขาก็เดนิฉบัๆ ไปท่ีเฉลยีง พบว่าพ่ีสามของตนคยุธุระเสรจ็และกลบัมาแล้ว 

ก�าลงัยืนอยู่ข้างเสาและทอดตามองเข้าไปในสวน

หลัวเสี่ยวอี้มองตาม พอเห็นใบหน้าย้ิมแย้มของพ่ีสะใภ้ก็กระแซะ

เข้าไปสพัยอก "มองอะไรอยู่พ่ีสาม ชวนมาเล่นด้วยกันก็ไม่เอา"

ฝูถิงยื่นมือออกจากตัว "เอาธนูมา"

หลีช่ฉีอืเก็บลกูธนไูม้ดอกนัน้ให้หลานชาย อยู่ๆ หิมะก็ร่วงลงมาจาก

เหนือกระหม่อมอีกกราวหน่ึง

นางใช้มอืปัดพลางถอยหลบ เงยหน้ามองขึน้ไป ก่ิงไม้ด้านบนยังสัน่เอง

ไม่หยุด จากน้ันมนัก็โยกไหวอีกครัง้ เศษหิมะร่วงพรูลงใส่หน้านาง ท้ังเย็น 

ทัง้จัก๊จี้

หญิงสาวหัวเราะ นึกว่าเป็นฝีมอืหลานชายเหมอืนเดิม แต่หนัไปอีกท ี

ก็พบว่าเขาเข้ามายืนข้างนาง ก�าลงัปัดหิมะออกจากตัวเช่นกัน

"ท่านอาหญิง หิมะหยุดตกมาหลายวันแล้ว เช่นนี้เหมือนหิมะตก 

เลยนะขอรบั" หลีเ่ย่ียนหัวเราะตาม

หลี่ชีฉือยังไม่ทันได้ตอบอะไร ก่ิงไม้ทางด้านซ้ายด้านขวาก็สั่นไป 

ตามๆ กัน เกลด็หิมะพล้ิวตกลงมาอกีครัง้ นางเดนิออกมาสองสามก้าวแล้ว

ยกมอืป้องตามอง ม่านหิมะโปรยปรายอยูเ่บือ้งหน้าราวกับฝนพร�าอย่างน้ัน

นางนึกแปลกใจ รอยยิ้มยังไม่เลือนหายไปจากใบหน้า ลูกธนูไม ้
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หลายดอกตกลงมาปักบนพ้ืน หญงิสาวยกมอืกระชบัคอเสือ้พลางหนัไปมอง 

นอกจากผูกู้ซินอวิ๋นแล้ว คนท่ีมองมาทางนี้ยังมีหลัวเสี่ยวอี้ที่ยืนอยู่ตรง 

เฉลยีงทางเดนิ

หลี่ชีฉือหุบยิ้ม นึกว่าถูกเขาแกล้ง

หลวัเสีย่วอีเ้ห็นพ่ีสะใภ้หัวเราะเบกิบานอยู่ตรงน้ันก็ย้ิมตาม หันกลบัมา

อกีทก็ีเห็นพ่ีสามเดินกลบัออกมาจากหลงัต้นไม้ โยนคนัธนูทีถื่ออยู่ให้เขา

"พ่ีสามไม่ได้เล่นเจ้านีม่าหลายปีแล้ว หายากนะท่ีวันน้ีนกึสนกุข้ึนมา"

ฝูถิงเหลียวไปมอง รอยย้ิมผุดขึ้นบนเรียวปากบางโดยไม่พูดอะไร 

ทัง้สิน้
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หลี่เยี่ยนมาขอคันธนูจากหลัวเสี่ยวอี้ตรงเฉลียง

หลี่ชีฉือเดินออกมาจากใต้ต้นไม้ คิดกับตนเองว่าดูเหมือนจะมีแต่ 

สมยัเดก็ๆ เท่าน้ันท่ีนางได้เล่นหิมะเช่นน้ี

กวงโจวหิมะแทบไม่ตก ตกทีก็น้อยนดิเดยีว เท่าท่ีจ�าได้นางกับพ่ีชาย 

เคยเล่นหมิะกันแค่ไม่ก่ีครัง้ แต่ละครัง้พ่ีชายจะเป็นคนจดัการกับหิมะ ให้นาง 

ยืนอยู่ข้างๆ อย่างเดียว เพราะกลวัว่าน้องสาวจะโดนหมิะกัดมอื

นางแบมอื ใช้นิว้ถูเศษหิมะท่ียังติดฝ่ามอือยู่ประปรายออกไป เวลา

ล่วงเลยมาหลายปี นางไม่ใช่เดก็น้อยท่ีมพ่ีีชายคอยประคบประหงมอกีต่อไป

แล้ว

หญิงสาวหยุดยืนนิง่โดยไม่รูต้วั ก่อนจะตระหนกัว่าในสวนเหลอืเพียง 

นางกับผกูู้ซนิอวิน๋ท่ีนัง่อยู่อีกทาง

ท้ังคู่อยู่ห่างกันไม่ก่ีก้าว ผูกู้ซินอวิ๋นถือคันธนูลุกข้ึนยืน เพราะหาก 

37
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นัง่ต่อหน้านางต่อไปจะกลายเป็นเสยีมารยาท

หลี่ชีฉือคลี่ยิ้มให้

อีกฝ่ายยืนอยู่ตรงนั้น ส่งยิ้มกลับมาเหมือนตอนที่เจอกันครั้งแรก

สักอึดใจใหญ่เด็กสาวก็มองต้นไม้ที่หิมะร่วงตกลงมาเมื่อครู่ แล้ว 

เอ่ยขึน้ว่า "ฮหูยินท่าทางเบกิบานตอนเหน็หมิะหล่นลงมา ข้าเองก็ยินดยิีงหิมะ

ให้ฮหูยินเช่นกัน ไม่ทราบว่าเมือ่ฮหูยินส�าราญใจแล้ว จะพูดคยุกับข้าหน่อย 

ได้หรอืไม่เจ้าคะ"

หลี่ชีฉือถามขันๆ "เหตุใดถึงได้พูดจาเช่นนี้"

ผกูู้ซนิอว๋ินรัง้สายธนท่ีูถืออยู่เล่น "ท่านปูบ่อกว่าฮหูยินเป็นเชือ้พระวงศ์  

ซ�า้ยังมบีรรดาศกัดิส์งูส่งเป็นถึงเซีย่นจู ่ข้าจงึไม่กล้าล่วงเกิน"

ทน้ีีก็กระจ่างแล้วว่าเหตใุดเมือ่ครูแ่ม่นางน้อยถึงได้เอาแต่มอง ไม่ยอม 

เข้าใกล้ตน นางย้ิมบางๆ ตอบ "ต่อให้เป็นเชือ้พระวงศ์ ข้ากเ็ป็นคนธรรมดา 

ผูห้น่ึง ไม่ต้องมากพิธีถึงเพียงน้ีหรอก อยากพูดอะไรก็พูดมาเถิด"

ผูกู้ซินอว๋ินช้อนตาขึ้นมองนาง ก่อนจะหลุบตาลงใหม่ ท�าเช่นน้ีอยู่ 

สองสามครัง้ถึงค่อยเอ่ยถาม "เหตุใดฮหูยินถึงเพ่ิงมาเอาตอนน้ีเล่าเจ้าคะ"

ค�าถามของอกีฝ่ายอยู่เหนือความคาดหมาย หล่ีชฉีอืมองพวงแก้มกลมๆ 

ของคนทียั่งไม่เป็นสาวเต็มตัวด้วยสายตาเหมอืนมองเดก็ผูห้นึง่ "มสีาเหตุ

หลายประการ เจ้าต่างหาก เหตุใดถึงได้ถามเช่นนี"้

"นั่นเพราะ..." ดูเหมือนคู่สนทนาจะใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่ง "ข้า 

นกึไม่ออกว่ามหีญิงใดแต่งงานกับท่านผูบ้ญัชาการแล้วจะทนอยู่ไกลจากเขา

ได้"

หัวใจของหลี่ชีฉือไหววาบ "เจ้าคิดเช่นนี้หรือ"

ผกูู้ซนิอวิน๋ผงะไปเลก็น้อย ก่อนจะละล�า่ละลกัเอ่ย "ท่านผู้บญัชาการ
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เป็นวีรบรุษุ เป็นยอดชายในดวงใจของสตรแีดนเหนอื ข้าก็เลยมองเช่นนี"้

น�้าเสียงของนางร้อนรนคล้ายก�าลังแก้ตัว

"อย่างน้ันหรือ" หลี่ชีฉือเลิกคิ้วย้ิมๆ "ข้าไม่ยักรู้ว่าเขาเป็นยอดชาย 

ในดวงใจสตรแีดนเหนอืด้วย"

ฝ่ายตรงข้ามนึกว่านางไม่เชือ่ จงึพยายามอธิบายยกใหญ่ "แดนเหนอื 

ไม่เหมือนอย่างจงหยวน สตรีจงหยวนนิยมบัณฑิตปัญญาชน แต ่

สตรีแดนเหนือชื่นชมเพียงแค่ผู้กล้าท่ีเชี่ยวชาญการสู้รบ เหมือนอย่าง 

ท่านผูบ้ญัชาการนีล่่ะ"

หลี่ชีฉือพยักหน้า จากนั้นก็ทอดตามองเด็กสาว "แล้วเจ้าเล่า"

ผูกู้ซินอวิ๋นผงะ "ข้าอย่างไรหรือเจ้าคะ"

พอถามแล้วถึงค่อยเข้าใจ ตอบกลบัไปเบาๆ ว่า "ไม่มใีครคูค่วรกับ 

ท่านผูบ้ญัชาการหรอกเจ้าค่ะ ข้าไม่กล้าแม้แต่จะคิดด้วยซ�า้"

หลีช่ฉีอืพลนันึกขึน้มาได้ว่าเมือ่แรกท่ีเจอกัน เฉาอว้ีหลนิกเ็คยพูดว่า

นกึไม่ออกว่าจะมใีครเหมาะสมคู่ควรกับฝถิูง

ตอนน้ันนางไม่ได้ใส่ใจ ยามน้ีเมือ่มคีนพูดซ�า้อกีคร้ังถึงเพ่ิงเก็บมาคิด

อย่างจรงิจงั

นางระบายย้ิมบางๆ บนใบหน้าพลางเอ่ย "ข้ากล้าคดิ อกีทัง้เวลาน้ี

ยอดชายแดนเหนอืทีไ่ม่มใีครคู่ควรคนนัน้ยังเป็นสามข้ีาแล้วด้วย"

ค�าพูดของนางท�าให้เด็กสาวน่ิงอึง้ มอืน้าวสายธนโูดยไม่รูต้วั ท�าหน้าตงึ

ไม่พูดไม่จา

ความเยาว์วัยท�าให้นางเพ่ิงตระหนักเอาตอนน้ีว่าตนเองพูดสิ่งที่ 

ไม่ควรพูด

บอกว่าไม่มีใครคู่ควรกับท่านผู้บัญชาการ เท่ากับรวมถึงฮูหยิน 
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ทีอ่ยู่ตรงหน้าเช่นกันไม่ใช่หรอื

แต่ฮูหยินผู้นี้โต้กลับมาแค่ประโยคเดียวก็ท�าให้นางถึงกับอึ้งงันไป

"ยังมีสิ่งใดอยากพูดกับข้าอีกหรือไม่" หลี่ชีฉือมองอีกฝ่ายพร้อม 

เอ่ยถาม

ผูกู้ซินอวิ๋นส่ายหน้า เพราะเห็นว่ามีคนเดินเข้ามา นางจึงผละถอย 

ออกไปก้าวหน่ึง แสร้งท�าเหมอืนเมือ่ครูไ่ม่ได้พูดอะไรทัง้ส้ิน

หลี่เย่ียนเดินเข้ามาพร้อมธนูคันใหม่ "ท่านอาหญิงยังอยากเล่นอยู่ 

หรอืไม่ขอรบั"

หลี่ชีฉือส่ายหน้า "ไม่ล่ะ อาจะกลับเรือนแล้ว"

เดก็ชายท�าท่าเสยีดาย "หลานเพ่ิงไปซกัถามกตกิาจากท่านอาเสีย่วอี้ 

จนกระจ่างเมือ่ครูน้ี่เอง"

นางแย้มยิ้ม "พวกเจ้าเล่นกันเถิด"

หญิงสาวก้าวข้ึนไปบนเฉลียงทางเดินแล้วหยุดยืนตรงเสาต้นหนึ่ง  

ใช้นิว้เก่ียวปอยผมทดัห ู นึกขนันิดๆ เมือ่นกึถึงสิง่ท่ีตนเองพูดออกไปเมือ่ครู่  

คดิไม่ถึงเลยว่านางจะพูดจาเช่นนัน้กับเด็ก

อีกฝ่ายเป็นแค่เด็กสาวคนหน่ึงเท่าน้ัน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช ่

ตูซ้นิหนท่ีูจะใช้เงนิไล่ไปได้โดยง่าย

นางดอูอก ความเจยีมตัวของแม่นางน้อยมไีว้ให้ฝูถิงผู้เดยีว แต่ไม่มี

ส�าหรบันาง

บางทนีางอาจเป็นแค่สตรมีบีรรดาศกัดิจ์ากจงหยวนท่ีมาแย่งยอดชาย 

แดนเหนอืไปเท่าน้ันเอง

ช่วงค�่า งานเลี้ยงรับรองแขกถูกจัดขึ้นในจวนผู้บัญชาการ
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ตอนทีซิ่นลูเ่ดนิเข้ามาในเรอืน หลีช่ฉีอืก�าลงัน่ังอ่านสมดุบัญชเีล่มใหม่

เนือ่งจากรูด้ว่ีานายหญิงจะมโีอกาสตรวจบญัชก็ีตอนท่ีท่านผูบ้ญัชาการ

ไม่อยู่เท่าน้ัน นางจงึยืนรอสกัพักแล้วค่อยถามข้ึนว่า "นายหญิงจะไปร่วม 

งานเลีย้งหรอืไม่เจ้าคะ ท่านผูบ้ญัชาการก�าลงัรบัรองหวัหน้าเผ่าผกูู้อยู่ใน 

ห้องโถงด้านหน้า"

หลี่ชีฉือปิดสมุดบัญชีแล้วผงกศีรษะ "ไป"

จวนผูบ้ญัชาการยังมฮีหูยินก�ากับดแูลงานภายในจวนอยู่ด้วย จะไม่ไป

ได้อย่างไร

ซินลู ่เตรียมเข้ามาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า หลี่ชีฉือคลี่ย้ิมเมื่อนึกถึง 

แม่นางน้อยวัยดรณุในสวนผูน้ั้นข้ึนมา แล้วส่ังว่า "เตมิเครือ่งประทินโฉมด้วย"

ตอนที่ฝูถิงเดินเข้ามาในห้องโถง บ่าวไพร่ก็เตรียมโต๊ะจัดเล้ียงไว ้

พร้อมแล้ว

ทกุคนแยกย้ายกันน่ังทีโ่ต๊ะของตน ผกูู้จงิซึง่เดนิตามหลงัเข้ามานัง่ลง 

ทีโ่ต๊ะตวัแรกด้านซ้ายมอืของชายหนุ่ม

อาหารจานแล้วจานเล่าถูกยกเข้ามาวางตามโต๊ะแต่ละคน ผูกู้จิง 

เหน็ความวจิติรประณีตของอาหารเหล่าน้ันก็ลูบเคราอย่างอศัจรรย์ใจ ปาก 

ร�าพึงร�าพันว่า "คราวก่อนทีม่าทีน่ี่ก็หลายปีแล้ว จ�าได้ว่าตอนนัน้ภายในจวน 

ยังเรยีบง่ายสมถะ ท่านผูบ้ญัชาการทนล�าบากเพ่ือแดนเหนอืมานานปี เวลานี้

จวนของท่านดีขึน้ผดิหูผดิตาทีเดียว"

ผกูู้ซนิอว๋ินน่ังลงข้างผู้เป็นปูพ่ลางเอ่ยเบาๆ ว่า "ขอบคุณท่านผูบ้ญัชาการ

ทีเ่มตตาเจ้าค่ะ"

นางนึกว่าเป็นเพราะแม่ทัพหนุ่มให้ความส�าคัญกับพวกตน ถึงได ้
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ยอมสิน้เปลอืงเงินทองถึงเพียงน้ี

ฝถิูงเดนิเข้าไปนัง่ทีโ่ต๊ะประธาน หยบิผ้าขึน้มาเชด็มอืพลางตอบว่า 

"จะขอบคณุก็ต้องขอบคุณฮหูยิน นางเป็นคนจดัการทุกอย่างในจวน"

หลวัเสีย่วอีท่ี้มาร่วมกนิเลีย้งด้วยน่ังอยู่โต๊ะตรงข้าม เอ่ยผสมโรงย้ิมๆ 

"น่ันส ิพ่ีสะใภ้นีล่่ะผูช่้วยคนส�าคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลงัพ่ีสาม"

ผูกู้ซินอว๋ินลอบเหลือบมองแม่ทัพหนุ่ม สีหน้าของเขายังเรียบเฉย 

เป็นปกต ิคล้ายเห็นด้วยกับประโยคน้ันเงยีบๆ

ผกูู้จิงทอดถอนใจอย่างชืน่ชม "นึกไม่ถึงเลยว่าฮหูยินท่านผูบ้ญัชาการ 

จะดแูลเหย้าเรอืนเก่งนัก วิกฤตยังไม่ทันผ่านพ้นก็สามารถท�าให้จวนแห่งนี ้

ดนู่าอยู่ข้ึนมาก"

ประโยคนั้นท�าให้มุมปากของฝูถิงขยับ แทบหัวเราะออกมา ดูท่า 

ชายสูงวัยจะเข้าใจผิดยกใหญ่ จวนผู้บัญชาการเป็นเช่นนี้ได้ไม่ใช่เพราะ 

หลีช่ฉีอือดออมเงินมาบ�ารงุดูแล

ผกูู้จงิพลนันกึถึงอะไรบางอย่างจงึหันไปมองหลานสาว แล้วย้ิมจน

ดวงตาหยีโค้ง หน้าผากย่นเป็นริ้วๆ "โชคดีไปที่เด็กผู้นี้ไม่ได้แต่งเข้าจวน 

ผูบ้ญัชาการ หาไม่คงไม่มปัีญญาท�าได้ถึงเพียงน้ีหรอก"

หลวัเสีย่วอีพ้ลอยหัวเราะครกึครืน้ตามไปด้วย ถึงกับเอามอืตบโต๊ะป้าบ 

"นัน่ส ิ ข้านกึออกแล้ว ท่านเคยบอกว่าจะยกซนิอว๋ินน้อยให้พ่ีสาม ตอนน้ัน

นางเพ่ิงอายุเท่าไรเอง สงูแค่นีไ้ด้กระมงั" เขาพูดพลางยกมอืวัดให้ดู

ผูกู้ซินอวิ๋นก้มหน้างุด พวงแก้มแดงเรื่อ ไม่พูดไม่จา

หลัวเสี่ยวอี้เห็นกิริยาเช่นน้ันก็กระเซ้า "ซินอว๋ินน้อยเขินเสียด้วย  

ตอนน้ันเจ้ายังเป็นเดก็น้อย ทุกคนแค่พูดกันเล่นๆ พ่ีสามหรือจะแต่งงานกับ 

เดก็น้อยจรงิๆ"
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นางขมวดคิ้วเงยหน้าขึ้นมางึมง�า "ใครเป็นเด็กน้อยกัน"

ฝ่ายตรงข้ามโบกมือให้ว่อน "ได้ๆๆ เจ้าโตแล้ว"

ปากพูดเช่นน้ันแต่เขากลับหัวเราะหนักกว่าเดมิพลางมองไปทางพ่ีสาม

ของตน

ฝูถิงแกะสายรัดชายแขนเสื้อขณะนั่งฟังทุกคนหัวเราะพูดคุยกัน

ราวกับไม่ใช่เรือ่งของตนเอง

หลวัเสีย่วอีไ้ม่แปลกใจ เรือ่งนีผ่้านมาหลายปีดดีกั พ่ีสามคงลมืไป

หมดแล้ว

ครานัน้ทีพ่วกเขาสู้รบกับชาวทเูจว๋ียได้พักอยู่ในเผ่าผกููร้ะยะหนึง่ ผกููจ้งิ

เห็นฝถิูงองอาจกล้าหาญ ช�านาญการศกึ จงึหมายจะยกหลานสาวสดุท่ีรกั

ให้แต่งงานด้วย

ทว่ายามน้ันผูกู้ซินอว๋ินยังเล็กนัก ทุกคนจึงมองเป็นเร่ืองล้อเล่น  

ฝูถิงเองก็คิดถึงแต่การศึกสงคราม ไม่ได้เก็บมาใส่ใจแต่อย่างใด

ต่อมาสงครามเพ่ิงจะสงบได้เพียงสองปี ฮ่องเต้ก็พระราชทานสมรสให้

แน่นอนว่าไม่มใีครพูดถึงเรือ่งนีอี้ก หากผกูู้จงิไม่ร�าลึกข้ึนมา ทุกคน 

คงลมืไปหมดแล้ว

หัวหน้าเผ่าผูกู้พูดข�าขันสองสามประโยคจนหลานสาวเริ่มหน้างอ  

ก็เอือ้มมอืไปลบูหัวนางอย่างรกัใคร่ แล้วถามอย่างนกึขึน้ได้ "จรงิส ิจะว่าไป 

เหตุใดยังไม่เห็นฮหูยินเลยเล่า"

เขาพูดยังไม่ทนัขาดค�า สาวใช้สองคนก็เข้ามายืนตรงหน้าประตูห้องโถง

ด้วยกิรยิาส�ารวมนอบน้อม อนัเป็นมารยาทชนชัน้สูงของจงหยวนท่ีพบได้ยาก

ตามชนเผ่าหู

จากน้ันฮหูยินท่ีตนเคยคารวะแล้วก็เดนิเข้ามาข้างใน รอบตวัอวลอาย
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ด้วยบรรยากาศสงูส่งสง่างาม ค้อมศรีษะเอ่ยแผ่วๆ ว่า "ให้ทุกท่านรอเสยีนาน"

ฝูถิงเหลือบตามอง หลี่ชีฉือก�าลังเดินเข้ามาหาเขา

นางสวมชดุกระโปรงหรฉูวิน ชายยาวลากพ้ืน เกล้าผมมวยสงู จวบจน

เย้ืองย่างเข้ามาน่ังลงข้างเขาแล้ว แพขนตางอนยาวถึงค่อยเผยอขึ้น  

เผยให้เห็นนัยน์ตาสุกสกาวสดี�าตัดกับสขีาวอย่างชดัเจน

เขามองจ้องอยู่สักพัก ก่อนจะสั่ง "เริ่มงานเลี้ยง"

ทีจ่รงิหลีช่ฉีอืมานานแล้ว แต่ตอนท่ีเดนิใกล้ถึงประตูได้ยินคนในห้อง 

คยุเล่นกันเรือ่งนัน้ขึน้มาพอด ีนางจงึสัง่สาวใช้ไม่ให้ส่งเสยีง แล้วยืนฟังจนจบ

นางไม่ได้มองผูกู้ซินอว๋ิน หากแต่ร�าพึงในใจว่ามิน่าเล่า เด็กสาว 

ถึงได้เหน็ฝถิูงพิเศษกว่าผูอ้ืน่ ท่ีแท้เพราะมคีวามเป็นมานีเ่อง

ทว่าผูกู้ซินอว๋ินกลับจ้องนางไม่วางตา เด็กสาวอายุขนาดนี้ก�าลัง 

ให้ความส�าคญักับรปูโฉม หลีช่ฉีอืมใีบหน้าขาวเนียนไร้ต�าหน ิคิว้โก่งเรยีว 

นัยน์ตาสุกใส เรือนร่างอรชร ตอนที่เยื้องย่างเข้ามาในห้อง ทั้งเนื้อทั้งตัว 

ดนุู่มนวลชดช้อยอย่างท่ีเด็กในวัยนางไม่มี

นางจ�าใจต้องยอมรับว่าฮูหยินผู้นี้ผิวพรรณงามผ่องยิ่งนัก

ชายผูห้ล่อเหลาองอาจอย่างท่านผูบั้ญชาการมหีญิงงามละมนุละไม

เช่นนีอ้ยู่ข้างกาย...ผกูู้ซนิอว๋ินหลบุตาลง ไม่ยอมมองต่อ

ผดิกับผกูู้จงิทีส่รรเสรญิหลีช่ฉีอือย่างไม่หวงแหนถ้อยค�า แรกสดุชมว่า 

ฮหูยินงดงามราวกับเทพธิดา จากน้ันก็ชืน่ชมทีน่างดแูลบ้านเรอืนได้อย่าง 

ไร้ท่ีต ิแล้วจงึค่อยเร่ิมกินอาหาร

หลี่ชีฉือตอบย้ิมๆ "เป็นเพราะท่านพ่ีไว้วางใจมอบจวนให้ข้าดูแล  

ข้าถึงได้กล้าจดัการตามใจชอบ"

หวัหน้าเผ่าผกูู้พูดกลัว้หัวเราะ "ท่านผูบ้ญัชาการกับฮหูยินรกัใคร่กัน
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อย่างหวานชืน่ ช่างประเสรฐินัก"

หญิงสาวปรายตามองไปข้างตัว นัยน์ตาสีด�าสนิทของฝูถิงมองมา

พอด ีตาสบตาอยู่ครูห่นึง่ก็ผละออกไป

เรื่องงานถูกยกขึ้นมาสนทนาระหว่างกินเลี้ยง

หลีช่ฉีอืถือตะเกยีบนัง่ฟังพวกเขาคุยกันเงียบๆ เพราะไม่เหมาะทีจ่ะ 

พูดอะไรกับฝถิูงในท่ีเช่นนี้

คราวนี้ผูกู้จิงมาเยือนจวนผู้บัญชาการพร้อมเรื่องส�าคัญ

เผ่าหูต่างๆ ในแดนเหนือล้วนแต่เป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ท้ังสิ้น แพะ 

และววัส�าคญัย่ิงยวดต่อการยังชพีของพวกเขา

ฤดเูหมนัต์ปีน้ีผนืพิภพกลายเป็นน�า้แข็ง ทว่าก็ไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย เพราะ

หมายความว่าทุง่หญ้าจะเขียวสะพรัง่เมือ่ฤดใูบไม้ผลมิาเยือน หัวหน้าเผ่า 

ต่างๆ เลง็เหน็โอกาส ปรารถนาจะได้ลกูสตัว์ดีๆ  มาขยายพันธ์ุภายในเผ่าตน 

ให้ใหญ่ขึ้น ผูกู้จิงได้รับคัดเลือกให้มามณฑลฮั่นไห่เพื่อรายงานเรื่องนี้แก่ 

ผูบ้ญัชาการ

แต่ชาวหูมีด้วยกันมากมายหลายเผ่า จ�านวนลูกสัตว์ที่ต้องการ 

ก็ไม่ใช่น้อยๆ ยากย่ิงที่จะหาช่องทางรับซื้ออันเหมาะสมในเวลาปุบปับ  

มิหน�าซ�้าแดนเหนือยังประสบภัยธรรมชาติติดต่อกันมาหลายปี เวลานี ้

เพ่ิงจะมสีญัญาณฟ้ืนตัว พวกเขาต้องพิจารณาเรือ่งราคาให้รอบคอบด้วย

ตอนนีห้ลีช่ฉีอืตระหนักแล้วว่าฝถิูงยุ่งอยู่กับอะไรถึงได้ไม่กลบัมานอน

ทีจ่วน

หลวัเสีย่วอ้ีเอ่ยทีเล่นทีจรงิขึน้มากลางคัน "เร่ืองน้ีคยุกันมาทัง้วันแล้ว 

พ่ีสามต้องมแีผนการอยู่ในใจบ้างแล้วกระมงั กินข้าวกันให้สบายใจก่อนเถิด  
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มสีตรอียู่ด้วยนา"

ผูกู้จิงจึงเลิกคุยเรื่องงาน หันมายกจอกสุราคารวะหลี่ชีฉือด้วย 

ใบหน้าย้ิมแย้ม "ข้าท�าตัวน่าเบื่อหน่ายเอง ฮูหยินเพ่ิงมาอยู่แดนเหนือ 

ฤดหูนาวทีผ่่านมา ควรต้องคารวะกันสกัจอก ถือว่าสรุาจอกนีเ้ป็นการคารวะ

จากเผ่าผกูู้ก็แล้วกันขอรบั"

ตอนแรกหลีช่ฉีอืต้ังใจจะปฏิเสธ ทว่าประโยคสดุท้ายท�าให้นางต้อง

ยกจอกสรุาข้ึนรบัการคารวะอย่างเลีย่งไม่ได้

ฝูถิงมองภรรยาจิบสุราอึกเล็กๆ พลางบอกเสียงแผ่ว "แล้วเจ้า 

จะเสยีใจ"

นางผงะ ถามกลับไปเบาๆ ว่า "เพราะเหตุใด"

หลีช่ฉีอืพูดยังไม่ทนัขาดค�า ผกูู้จงิก็เอ่ยข้ึนว่า "ฮหูยิน ดืม่สรุาจอกนี้

เท่ากับรบัค�าอวยพรจากเผ่าของเรา ต้องดืม่ให้หมดจอกถึงจะได้รบัค�าอวยพร

ทัง้หมด ไม่เช่นน้ันจะไม่เป็นมงคล"

นางมุน่หวัคิว้ เข้าใจแล้วว่าเหตใุดฝถิูงถึงได้กล่าวเช่นนัน้ รูอ้ย่างนี้ 

บอกตรงๆ แต่แรกว่าด่ืมสรุาไม่เป็นเสยีก็ดีหรอก

หลัวเสี่ยวอี้ท่ีน่ังอยู่ด้านล่างหัวเราะ "พ่ีสะใภ้ต้องด่ืมเองด้วยนะ  

ให้พ่ีสามดืม่แทนไม่ได้"

ฝูถิงมองหญิงสาว มือหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ เม้มปากเล็กน้อย

เขารูอ้ยู่แล้วว่านางดืม่สรุาไม่เป็น หากเตอืนผกูู้จงิไว้แต่เนิน่ๆ คงดี 

ไม่ใช่ว่าสตรทีกุคนด่ืมเก่งแบบหญิงชาวหูเสยีเมือ่ไร

หลี่ชีฉือเลยต้องยอมดื่มอย่างจ�าใจ "ก็ได้ เช่นนั้นข้าขอรับไมตรีจิต 

ของเผ่าผกูู้"

พูดจบนางก็ก้มหน้าดื่มสุราจอกนั้นจนหมด
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ผูกู้จิงหัวเราะร่า "ที่แท้ฮูหยินก็ใจเด็ดถึงเพียงนี้"

ชายสงูวยัต้ังใจจะด่ืมคารวะอีกจอก แต่มอืเพ่ิงจะเอือ้มไปหากาสรุา 

ก็เหลอืบไปเหน็สายตาของผูบ้ญัชาการท่ีน่ังสงูขึน้ไปเสยีก่อน จงึได้ลดมอืลง

ย้ิมๆ

สุราแดนเหนือร้อนแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หลี่ชีฉือยังด่ืมรวดเดียว 

หมดจอก ไม่ทันไรก็เริม่เมา

ทว่านางยังส�ารวมอาการน่ังตัวตรงสง่า กระน้ันก็ยังอ่อนเปลีย้ข้ึนมา

ทลีะน้อย

ฝูถิงหันไปมองอีกทีก็พบว่าพวงแก้มของหญิงสาวแดงเรื่อ ดวงตา 

หลบุต�า่ด้วยความเมา เขาเห็นแล้วนกึขันอยู่ในใจ

ร่างอ้อนแอ้นเอียงเซเล็กน้อย เขาย่ืนมือออกไปประคองเอวนางไว ้

โดยมโีต๊ะบงั

สัมผัสบนบั้นเอวดึงสติหลี่ชีฉือกลับมา นางหันไปมองเขา

ชายหนุ่มกระซิบบอก "กลับเรือนเถิด"

นางพยกัหน้า รูว่้าฝืนทนต่อไปไม่ไหว หาไม่คงควบคมุกิรยิาไม่อยู่  

จงึตัง้สตเิอ่ยเรยีกคนสนทิ "ซนิลู"่

ซินลู่กับชิวซวงเดินเข้ามาประคองผู้เป็นนายขึ้นจากที่นั่ง

ผูกู้ซินอว๋ินมองหลี่ชีฉือลุกจากโต๊ะด้วยท่าทางแช่มช้อยสง่างาม

เหมือนเก่า พอมองไปทางฝูถิงก็พบว่าเขาตรึงสายตาอยู่บนร่างภรรยา 

ตลอดเวลา

ไม่รู้ว่านางตาฝาดไปหรือไม่ ถึงได้เห็นความอ่อนโยนเสี้ยวบางๆ  

ฉายอยู่ในดวงตาคมกรบิราวกับเหย่ียวของชายผู้น้ัน
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กว่างานเลี้ยงจะเลิกก็ดึกเต็มที

ฝูถิงเดินออกจากห้องโถงโดยมีหลัวเสี่ยวอี้ตามหลัง

"พี่สาม เรื่องเผ่าหูมีทางออกหรือยัง"

เขาพยักหน้า

หลัวเสี่ยวอ้ีหันไปย้ิมกับผูกู้จิงที่เดินตามออกมาด้วย "บอกแล้ว 

อย่างไรล่ะว่าพ่ีสามหาทางจดัการไว้แล้ว วางใจได้เลย เรือ่งน้ีเก่ียวพันกับ

ความเป็นอยู่ของราษฎรแดนเหนือ พ่ีสามไม่ละเลยหรอก"

ชายสูงวัยรีบพยักหน้าพลางเอ่ยขอบคุณ

ขุนพลหนุ่มเห็นผูกู้ซินอวิ๋นที่ยืนอยู่ข้างหลังผู้เป็นปูย่ังมองมาทางนี้ 

ก็สพัยอก "ซนิอวิน๋น้อยมองอะไรอยู่ รบีตามปู่เจ้าไปพักผ่อนเสียไป"

ประโยคนั้นท�าให้แม่นางน้อยก้มหน้างุด พอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้ง  

ก็ไม่เหน็ร่างของท่านผูบั้ญชาการแล้ว

38
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ฝูถิงเดินเข้าเรือนใหญ่

แสงตะเกียงยังส่องสว่าง เขานกึว่าหลีช่ฉีอืยังไม่หลับ พอเดนิเข้าไป

แล้วมองปราดไปทีเ่ตยีงถึงได้เหน็ว่านางนอนอยู่ ชายหนุม่กระตุกเขม็ขดั 

ออกจากเอวแล้ววางลงบนโต๊ะเบาๆ

เขาเดนิไปทีเ่ตยีง ร่างละมนุนอนตะแคงอยู่บนนัน้ ทอดลมหายใจเบาๆ 

เป็นจงัหวะสม�า่เสมอ พวงแก้มแดงปลัง่ด้วยฤทธ์ิสรุา

ชายหนุ่มเอื้อมมือไปลูบไล้เบาๆ มองล�าคอขาวผ่องในคอเสื้อ  

รอยเลือดซิบที่ถูกตะขอโลหะของหญิงทูเจวี๋ยกดจางหายไปแล้ว

นางขยับตัวน้อยๆ คงเพราะถูกรบกวน

ฝูถิงอมยิ้ม เอามือออก แล้วหมุนตัวเดินไปช�าระร่างกาย

หลีช่ฉีอืรู้สกึไม่สบายตวัตัง้แต่ดืม่สุรา พอสาวใช้ทัง้สองประคองกลบัมา

ทีเ่รอืนก็นอนทันที

แต่แล้วนางก็งัวเงียตื่นข้ึนมาด้วยความกระหาย ร้องเรียกทั้งที่ยัง 

ไม่ลมืตาว่า "ซนิลู ่น�า้"

เสียงฝีเท้าดังขึ้นหน้าเตียง มือของใครผู้หน่ึงช้อนต้นคอนางขึ้น  

จากน้ันถ้วยชาก็ถูกยกมาจ่อปาก นางจบิไปสองอกึเลก็ๆ แล้วลมืตามอง 

เหน็ร่างสงูใหญ่ของชายหนุม่นัง่อยู่บนขอบเตียง

ฝูถิงเอี้ยวตัวไปวางถ้วยชา ทว่าถูกยื้อแขนไว้

"ปล่อย" เขาหันกลับมาบอก

หลีช่ฉีอืก�าลงัเมาสรุา แยกไม่ออกว่าสิง่ท่ีเกิดขึน้ตรงหน้าเป็นความจรงิ

หรือมโนภาพ นางขมวดค้ิวเพราะเพ่ิงจะจับแขนเขาก็ได้ยินเสียงส่ังให้ 

ปล่อยมอืทันที ก่อนจะตวัดตัวลงจากเตียง มายืนตรงหน้าอกีฝ่าย

ฝูถิงมองนัยน์ตาสะลึมสะลือแบบคนตื่นไม่เต็มตาของนาง ดูก็รู้ว่า 
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ยังไม่สร่างเมา และแล้วอดึใจต่อมานางก็สะดุดเซจรงิๆ

มือเขายังถือถ้วยชา อีกมือเอื้อมไปช่วยจับนางไว้ "จะท�าอะไร"

หลี่ชีฉือตวัดแขนโอบล�าคอแกร่งเหมือนไม่ได้ยินค�าถามของเขา 

"เรื่องอะไรมาสั่งให้ข้าปล่อย"

ฝถิูงนึกขนั คนเราเวลาเมาจะแสดงอาการต่างๆ กันไป แต่เขาเพ่ิง 

เคยเห็นตอนหลีช่ฉีอืเมาเป็นครัง้แรก

เขารั้งแขนกึ่งโอบกึ่งลากพานางไปที่โต๊ะข้างๆ แล้ววางถ้วยชาลง

บัน้เอวหลีช่ฉีอืตรงึตดิกับขอบโต๊ะขณะถูกพันธนาการอยูใ่นวงแขนแกร่ง 

นางโอบกอดคอชายหนุ่มพลางคาดคัน้อย่างไม่เลกิรา "เรือ่งอะไรมาสัง่ให้ข้า

ปล่อยมอื เพราะแม่นางน้อยผูน้ัน้ร"ึ

ฝูถิงชะงักไปชั่วครู่ ถึงค่อยเข้าใจว่านางพูดถึงใคร "เจ้าหมายถึง 

ซินอวิ๋นน้อย?"

ดวงหน้าเมาสุรามุ่นหัวคิ้ว "ท่านเรียกนางว่าอย่างไรนะ"

เขามองผวิแก้มแดงเรือ่ของหญิงสาว แล้วโน้มหน้าลงไปหา "เจ้าใส่ใจ?"

หลีช่ฉีอืหรีต่าคล้ายก�าลงัใคร่ครวญ ผ่านไปนานถึงค่อยส่ายหน้าน้อยๆ 

พร้อมเอามอืออกจากล�าคอแขง็แรง

นัยน์ตาคมเข้มขึ้น สองแขนยกร่างเล็กข้ึนมาไว้บนขอบโต๊ะ ถาม 

เสยีงเครยีดขงึว่า "เจ้าใส่ใจหรอืไม่"

หลีช่ฉีอืถูกอุม้ข้ึนมาน่ังบนโต๊ะ ขาแทบจะเก่ียวเอวเขา นางผวาเกาะ

ร่างสงูใหญ่ไว้อกีครัง้โดยไม่รูตั้ว ชายหนุ่มจบัเอวนางพลางแนบร่างเข้ามา

ประชดิจนนางรูส้กึเหมือนถูกพันธนาการไว้อย่างแน่นหนา จากน้ันเขากเ็ชย

ปลายคางเรยีวเลก็ขึน้ถามนางว่า "เจ้าใส่ใจหรอืไม่"

ดวงตาคมขรึมเครียดขึ้นกว่าเดิม
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นางใส่ใจแค่ว่าสามารถไล่ไปโดยง่ายหรอืไม่เท่านัน้ ใบหน้าคมคาย

พร่ามวัในสายตานางตลอดเวลา ความง่วงงนุคืบคลานเข้ามาอกีคร้ัง นาง

เลยยกมอืผลกัคนตรงหน้าทีหน่ึง "ท่านเบียดข้าจนขยับไม่ได้แล้ว"

ฝูถิงตรึงร่างนางไว้แน่น ขบกรามจนเป็นสันนูน กล่ินสุราอ่อนๆ  

โชยออกมาจากร่างตรงหน้าเป็นระยะ

อดึใจต่อมาเรยีวแขนท่ีตวัดรอบล�าคอพลันคลายออก นางปิดตาพร้ิม 

คอพับไปข้างหน่ึง หลบัไปเรยีบร้อยแล้ว

เขากอดร่างอ่อนปวกเปียกน้ันไว้พลางคลายสันกรามท่ีขบแน่น  

เหยียดมมุปากย้ิมเยาะตนเอง

นางไม่ได้ใส่ใจเสียหน่อย

หลังเมาสุราแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีก็เหมือนจะจ�าอะไรไม่ได้แล้ว

หลีช่ฉีอืยืนตรงรมิหน้าต่าง ทอดตามองแดดอ่อนของฤดูวสนัต์ด้านนอก 

ปลายน้ิวเรยีวเล็กลบูขมบัเบาๆ รูส้กึเหมอืนตนเองลืมอะไรบางอย่างไป

มเีพียงความทรงจ�าเลอืนๆ คลบัคล้ายคลบัคลาว่าฝูถงิตรึงนางไว้กับ

โต๊ะ

นางผนิหน้าไปมองโต๊ะตวันัน้ แล้วร้อนวาบไปถึงใบหูอย่างห้ามไม่อยู่ 

เมือ่นึกถึงภาพดงักล่าว

"นายหญิง" ชิวซวงเดินเข้ามากระซิบเบาๆ ข้างหูผู้เป็นนาย

หลี่ชีฉือถามอย่างประหลาดใจเมื่อฟังจบ "จริงหรือ"

สาวใชพ้ยกัหน้า แลว้ลว้งหนงัสือฉบบัหนึ่งออกจากแขนเสื้อ "บา่ว 

ได้ฟังมาตอนไปร้านค้าวันนี ้นีค่อืหนงัสอืราชการของกองบัญชาการเจ้าค่ะ"

หลี่ชีฉือรับมา
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ตอนอยู่ในงานเลี้ยงเมื่อคืนนางได้ยินผูกู ้จิงพูดว่าเวลาน้ีเผ่าหู 

ต้องการลูกสัตว์เป็นจ�านวนมาก แต่ไม่รู้จะซื้อขายอย่างไร ไม่นึกเลยว่า 

วันน้ีกองบญัชาการจะมคี�าสัง่ให้พ่อค้าราษฎร์เข้ามาจัดการ

แดนเหนือมลีกูสตัว์ไม่เพียงพอ แต่ใต้หล้ากว้างใหญ่ไพศาล สามารถ 

หาจากท่ีอื่นหรือแม้แต่นอกดินแดน เมื่อพ่อค้าราษฎร์เข้ามาช่วยจัดการ 

ส่งลกูสตัว์จากแหล่งต่างๆ ทกุอย่างย่อมเรว็ขึน้ทันตา

สมองของชายผูน้ั้นท�างานฉบัไวกว่าท่ีนางคิดไว้มาก ถึงได้ตดัสนิใจ 

ใช้พ่อค้าราษฎร์อย่างไม่ลงัเล

นางคลีห่นงัสอืฉบบัน้ันออกอ่าน เป็นหนงัสอืเรยีกร้านค้าใหญ่ๆ ใน

พ้ืนทีม่ณฑลฮัน่ไห่มาร่วมประชมุก�าหนดราคา

ด้านล่างประทับตรากองบัญชาการ บ่งบอกว่าฝูถิงเป็นผู้อนุมัต ิ

ด้วยตนเอง

ชวิซวงกระซบิเบาๆ "นายหญิงออกหน้าไม่ได้ เราบอกคนนอกไปแล้วว่า

เถ้าแก่ไม่ได้อยู่ทีแ่ดนเหนอื ถ้าอย่างไรก็ปล่อยการค้าครานีไ้ปดกีว่าเจ้าค่ะ"

หลี่ชีฉือใคร่ครวญเล็กน้อยก่อนเอ่ยตอบ "นี่ไม่ใช่การค้าขายเล็กๆ  

หากรับมาท�าได้ย่อมมีก�าไร อีกอย่างกองบัญชาการส่งค�าเชิญให้มา 

ร่วมก�าหนดราคาก็เพ่ือควบคมุราคาลกูสตัว์ ให้เผ่าหูต่างๆ น�าไปเลีย้งยังชพี  

เรือ่งนีเ้ก่ียวพันถึงความเป็นอยู่ของราษฎรแดนเหนือ จะปล่อยไปไม่ได้"

ชิวซวงฟังดังนั้นก็เข้าใจ หากปล่อยให้พ่อค้าราษฎร์จัดซื้อลูกสัตว ์

อย่างเสรีโดยไม่ควบคุม เจ้าใดอยากตั้งราคาเท่าไรก็ท�าได้ตามใจชอบ  

เผ่าหตู่างๆ อาจซือ้ไม่ไหว กองบญัชาการจงึให้ก�าหนดราคาไว้แต่แรก

ชะรอยนายหญงิตัง้ใจจะใช้ตราการค้าของตนช่วยกดราคาเสยีกระมงั

"เช่นนั้นก็ให้หลงจู๊สักคนออกหน้าแทนนะเจ้าคะ"
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หลี่ชีฉือส่งหนังสือคืนสาวใช้พลางพยักหน้า "ท�าเหมือนเดิม"

ชิวซวงรับค�าสั่ง

"จริงสิ" ผู้เป็นนายถามขึ้นอีกประโยค "วันนี้เขาออกไปเมื่อไร"

"ท่านผูบ้ญัชาการตืน่ตัง้แต่ฟ้ายังไม่สาง คงออกไปจดัการเร่ืองน้ีเป็นแน่

เจ้าค่ะ เพราะบ่าวเห็นพาคนเผ่าผกูู้ไปท่ีกองทัพด้วย พอพวกพ่อค้ามาแล้ว 

น่าจะกลบัเจ้าค่ะ"

หลี่ชีฉือคิดในใจ แสดงว่าผูกู้ซินอวิ๋นก็ต้องตามไปด้วยเช่นกัน

ประตูจวนผู้บัญชาการเปิดกว้าง คนกลุ่มหนึ่งกลับมาจากกองทัพ

"พ่ีสามช่างใจเด็ดจริงๆ กล้าใช้พ่อค้าราษฎร์ได้อย่างไรนะ ท่าน 

เคยบอกไม่ใช่หรอืว่าพวกพ่อค้างกก�าไร" หลัวเส่ียวอีก้ระโดดลงจากหลงัม้า  

มองพ่ีสามของตนพร้อมทอดถอนใจ

ฝถูงิทีเ่พ่ิงลงจากม้าเช่นกันโยนบงัเหยีนไปอกีทาง "เพ่ือราษฎรแล้ว  

ยังมอีะไรใช้ไม่ได้อกีเล่า ทีข้่าเลอืกใช้พ่อค้าราษฎร์ก็เพราะเหน็ว่าพวกเขา 

งกก�าไรน่ีล่ะ"

หลวัเสีย่วอีท้�าปากจิจ๊๊ะ แล้วมองเข้าไปในจวน "ดูท่าจะมากันครบแล้ว"

กองบัญชาการเรียกรวมตัวทั้งที พวกพ่อค้าหรือจะกล้าโอ้เอ้...  

เขาคิดในใจ

ร้านค้าท่ีมกิีจการแถบน้ีท้ังในและนอกเมอืงหากได้รับหนงัสอืเรียกตัว

ย่อมหมายความว่าเป็นรายใหญ่พอท่ีจะรบัการค้าขายระดับน้ีไปดูแล แต่เดิม

พวกเขาก็ขาดแคลนจ�านวนคนอยู่แล้ว ถึงเรยีกมาเท่าท่ีจะเรียกได้

ขอเพียงกดราคารายใหญ่เหล่าน้ีส�าเรจ็ก็หมดห่วง เพราะหากพ่อค้า

รายย่อยอืน่ๆ อยากลงสนามด้วยก็ต้องยึดเกณฑ์ราคาตามทีต่กลงกันไว้
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เสียงม้าร้องพลันดังข้ึนในจังหวะที่ฝูถิงก�าลังจะก้าวเข้าจวน พอ 

หนัไปมองก็เห็นผกูู้ซนิอว๋ินชกัมอืออกจากหลงัม้าคู่ใจของเขาเก้อๆ

แม่นางน้อยอายุสบิต้นๆ ถักผมเปีย สวมใส่อาภรณ์ปักลวดลายแบบ

ชาวหู ศรีษะโผล่พ้นหลงัม้าเพียงนดิเดียวเท่าน้ัน หากม้าของเขาเงือ้ขาเตะ 

ก็อาจบาดเจบ็เอาได้

เขาเอ่ยเตอืน "อย่าไปจบัตัวมนัส่งเดช นอกจากข้ากับฮหูยินแล้ว มนั 

ไม่ยอมให้ใครจบัหรอก"

พูดจบเขาก็เดินเข้าจวนไป

ผูกู้ซินอว๋ินผงะอึ้งอยู่กับท่ี นางไม่ได้ฟังผิด เขาพูดราวกับเป็นเรื่อง 

ปกตธิรรมดาอย่างไรอย่างน้ัน

สวนเรือนชั้นหน้าถูกเปิดออกเป็นที่ประชุม จัดวางที่นั่งกันในนั้น

นายวาณิชสิบกว่ารายเหล่านีถู้กน�าทางเข้าไปในสวน และแยกย้าย 

กันนัง่ตามล�าดบั

ประตทุูกบานมทีหารเฝ้าไว้อย่างแน่นหนา ทุกคนจงึอดจะเกรง็ไม่ได้ 

ไม่มใีครกล้าพูดคุยเกินความจ�าเป็น

หลี่ชีฉือยืนอยู่ด้านหลังเนินเขาจ�าลอง ก�าลังมองไปทางนั้น

ชิวซวงรายงานแผ่วๆ ข้างหลังนาง "เชิญมาแต่คนเหล่าน้ีเจ้าค่ะ  

จริงอยู่ว่าพวกเขาเป็นนายวาณิชที่มีฐานะมั่งค่ัง แต่ก็ท�าการค้าเฉพาะ 

ในแดนเหนอืเท่านัน้ ไม่ได้มร้ีานรวงทัว่แผ่นดินอย่างนายหญงิ วดักันด้วย

ทรพัย์สนิและปรมิาณสนิค้า ไม่มใีครเทียบนายหญิงได้สกัคน"

หลี่ชีฉือรับว่า 'อืม' เบาๆ จากน้ันก็เห็นฝูถิงสาวเท้าเดินเข้าไป 

โดยมีหลัวเสี่ยวอี้กับคนเผ่าผูกู้ตามหลัง
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พวกพ่อค้ารีบลุกขึ้นค�านับเขาอย่างไม่รอช้า

หลังทุกคนนั่งลงแล้ว หลัวเสี่ยวอี้ก็อ่านหนังสือของกองบัญชาการ 

ให้ฟังอกีครัง้อย่างเป็นงานเป็นการ

ใจความคร่าวๆ คือการค้าครานี้เป็นแผนการส�าคัญท่ีเก่ียวพันถึง 

ความเป็นอยู่ของราษฎรแดนเหนือ กองบัญชาการจึงให้พ่อค้าราษฎร ์

เข้ามามส่ีวนร่วม หวังว่าทุกคนจะเห็นแก่ผลส่วนรวมมากกว่าก�าไรเลก็น้อย 

เฉพาะหน้า ทางกองบัญชาการเองก็จะช่วยส่งเสรมิการค้ามากกว่าเก่า

หลี่ชีฉือจ้องมองฝูถิง เขาไม่ได้นั่งบนเก้าอี้ แต่ยืนเด่นอยู่ตรงน้ัน 

ในชุดชาวหูเข้ารูป กระบี่คู่ใจตรงเอวห้อยเฉียงแนบต้นขา

นางถอยหลังไปอีกก้าวด้วยกลัวว่าเขาจะเห็น

พร้อมกันน้ันยังมองเลยไปยังผกูู้ซนิอว๋ิน ไม่ผิดจากท่ีคดิ สายตาของ

แม่นางน้อยตรงึอยู่บนร่างฝถิูงตามเคย

นางร�าพึงในใจว่าหากวัดกันแค่รปูร่างหน้าตา ชายผูน้ีก็้มต้ีนทนุมากพอ

ให้เดก็สาวหลงใหลอยู่แล้ว ไหนจะยังมสีญัญิงสญัญาจากหนหลังอกี

ในท่ีประชุม บ่าวไพร่ยกพู่กันกับหมึกมาให้นายวาณิชแต่ละคน 

เขียนราคาที่หมายใจ

ทกุคนเหลยีวซ้ายแลขวา แต่จะเจรจากนัก็ไม่ได้ เลยต้องหยิบพู่กัน 

ขึน้มาเขยีนตามท่ีตนเองตัดสนิใจ

จากนั้นบ่าวไพร่ก็มาเก็บกระดาษไปให้ฝูถิงดู

ชายหนุม่ถือดูทีละแผ่นจนครบ แล้วส่งคืนบ่าวไพร่ซึง่น�าไปให้ผกูู้จงิ 

ดตู่อ

ท�าเช่นนีอ้ยู่หลายรอบ ใบเสนอราคาจ�านวนมากถูกดงึออก เหลืออยู่

ในมอืเพียงไม่ก่ีแผ่น
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ฝูถิงถามหัวหน้าเผ่าผูกู้ "เป็นอย่างไร"

ฝ่ายนั้นขมวดคิ้ว สีหน้าไม่สู้ดีนัก "ก็ยังสูงไปอยู่ดีขอรับ"

หลีช่ฉีอืมองว่าหากเป็นเช่นน้ีต่อไป คงต้องใช้เวลาอกีนานกว่าจะได้

ราคาทีพ่อใจ นางให้ชวิซวงอยู่ดูลาดเลา ส่วนตนเองเดนิเลีย่งออกไปก่อน 

จะได้ไม่ถูกเหน็เข้า

ตอนเดินอ้อมมาถึงเฉลียงก็พลันได้ยินเสียงเอะอะดังมาจากฝั่งนั้น

ชิวซวงว่ิงเหยาะๆ เข้ามารายงานว่ามีคนเผ่าผูกู้ไม่พอใจ หาว่า 

พวกพ่อค้าบังอาจขูดรีดเผ่าต่างๆ จนแทบชักดาบวงพระจันทร์ออกมา 

อยู่รอมร่อ

พวกพ่อค้าเป็นสามญัชนต�า่ศักด์ิทีห่าผลก�าไรเล้ียงชพี ไม่เคยพบเจอ

การใช้ก�าลงัเช่นน้ีมาก่อน จงึอลหม่านกันยกใหญ่

หลีช่ฉีอืเดนิย้อนกลบัไปดสูถานการณ์ ทว่าพอเลีย้วไปตามโค้งก็เห็น 

ฝถิูงยืนอยู่ตรงหน้าราวกับดักรอนางก็ไม่ปาน

"เจ้ามาท�าอะไรตรงนี้"

นางเก็บมือไว้ใต้ชายแขนเสื้อ เหลียวมองไปโดยรอบ "ก็แค่เดินมา

เรือ่ยๆ เท่าน้ัน"

ฝูถิงเห็นนางยืนหลังเนินเขาจ�าลองตั้งแต่เมื่อครู่ แต่แสร้งท�าเป็น 

ไม่รู้ไม่ช้ี ต่อเมื่อเกิดเหตุวุ่นวายถึงได้ฉวยโอกาสเดินมาหา เขาเอ่ยถาม  

"เดนิมาผดิทางเพราะยังไม่สร่างเมาหรอืไร"

ประโยคน้ันท�าให้หลีช่ฉีอืนกึถึงเรือ่งท่ีตนเมาสรุา ภาพความทรงจ�า 

ที่ถูกเขาตรึงไว้กับโต๊ะวาบผ่านเข้ามาในสมอง นางงึมง�าในคอ "บางครั้ง 

ท่านก็ร้ายกาจนกั"

นัยน์ตาคมตวัดมองมา "ข้าอย่างไรนะ"
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นางสบตาเขาเรียบๆ "ร้ายกาจ"

จงใจพูดถึงเรือ่งทีน่างเมา ไม่เรยีกว่า 'ร้ายกาจ' จะเรียกว่าอะไรเล่า

ฝถูงิจ้องมองหญิงสาวพลางคิดว่านางคงไม่เคยเหน็ว่าความร้ายกาจ

ทีแ่ท้จรงิเป็นอย่างไร

เขายังไม่ทันได ้ เอ่ยค�า เสียงหน่ึงก็ดังแทรกข้ึนมาเสียก่อน  

"ท่านผู้บัญชาการ"

ฝถิูงหนัไปมองตามเสยีง ผกูู้ซนิอว๋ินยืนก้มหน้าห่างออกไปข้างหลงั

ราวหนึ่งจั้ง* "เหตุการณ์สงบแล้ว คนเผ่าข้าหุนหันพลันแล่นไปเอง เชิญ 

ท่านผูบ้ญัชาการกลบัไปประชมุต่อเถิดเจ้าค่ะ"

หลี่ชีฉือปรายตามองพลางบอกเบาๆ "เรียกท่านน่ะ"

ฝถิูงหนักลบัมา แล้วหวัเราะในคอเมือ่นึกถึงประโยคทีน่างพูดเมือ่คนื 

"ได้ยินแล้ว"

เขาพูดจบก็เดินดุ่มกลับไป

ผูกู้ซินอวิ๋นเดินตามหลัง

หลี่ชีฉือมองคนท้ังคู ่แล้วฉุกใจขึ้นมา ตอนท่ีนางเมาได้พูดถึง 

แม่นางน้อยผู้นี้หรือไม่นะ

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ถึงอย่างไรก็อยู่ในจวนผู้บัญชาการ จึงไม่มีใครกล้าก่อเรื่องจริงๆ

แม้จะเอะอะโวยวายกลางคนั แต่เวลาน้ีทุกคนน่ังสงบเสงีย่มลงดงัเดมิ

อกีครัง้

หลี่ชีฉือเองก็กลับไปยืนหลังเนินเขาจ�าลอง

ไหนๆ ก็ถูกจับได้แล้ว คราวนี้นางจึงจับตามองความเคลื่อนไหว 

ทางนัน้ต่อโดยไม่สนใจว่าจะถูกฝถิูงเห็นหรอืไม่

พ่อค้าวาณิชมศีกัดิต์�า่ต้อย ไร้สทิธ์ิไร้เสยีง มาอยู่ในจวนทางการเช่นน้ี 

จงึไม่กล้าพูดคยุเสยีงดัง แต่ละคนพากันนัง่ส�ารวม เวลาใครจะพูดอะไรที 

ก็ระวังจนตวัเกรง็...

"ค้าขายกับทางการไม่มีใครกล้าเรียกราคาส่งเดชอยู่แล้วล่ะขอรับ 

เพียงแต่ต้นทุนในการขนส่งนั้นแพงเหลือใจ"

"จรงิขอรบั ซ�า้ท่านหัวหน้าเผ่ายังต้องการลกูพันธ์ุสัตว์ชัน้ดีเสยีด้วย"

39
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"ก็ออกจะยากอยู่สักหน่อย..."

พูดไปพูดมาก็อยากจะขยับราคาขึ้นนั่นเอง

หลีช่ฉีอืคิดว่าพวกพ่อค้าตระหนกัดีว่าเวลาน้ีราษฎรแดนเหนือก�าลัง

จะได้ลมืตาอ้าปาก และกองบญัชาการก็ให้ความส�าคญักับเร่ืองนีอ้ย่างย่ิง 

หากจบัการค้านีไ้ด้ย่อมมโีอกาสท�าก�าไรงาม จงึพยายามหย่ังเชงิทางการ

อย่างระมดัระวัง

น�า้เสยีงของผกูู้จงิเริม่เจอืไว้ด้วยโทสะ "มแีต่พวกเหลีย่มจดัทัง้น้ัน หาก

แดนเหนือไม่ประสบภัยพิบัติ มีหรือพวกเจ้าจะได้มานั่งต่อรองราคากับ 

พวกเราอยู่ตรงน้ี!"

เขามากองบัญชาการในฐานะตัวแทนชนเผ่าหู แบกรับหน้าที่ 

อันแสนส�าคัญไว้บนบ่า มีหรือจะยอมอ่อนข้อให้โดยง่าย

กลุม่คนเลีย้งสตัว์ได้รบัผลกระทบจากโรคระบาดเร็วกว่าใคร ต้องใช้

เวลาหลายปีกว่าจะกลับมาหายใจหายคอได้ กระทัง่ภาษยัีงไม่มปัีญญาจ่าย  

จะเอาเงนิทีใ่ดมาซือ้ลกูสัตว์ราคาแพง หากไม่เพราะความเป็นอยู่ของราษฎร 

มสีญัญาณฟ้ืนตวัแล้วล่ะก็ เขาไม่มวัีนยอมข้องเก่ียวกับพ่อค้าเจ้าเล่ห์เหล่าน้ี 

เดด็ขาด

หลัวเสี่ยวอี้กระแอมปรามผู้สูงวัยไม่ให้โมโห สถานการณ์ยามน้ี 

ไม่เหมอืนอดตี ในเมือ่พ่ีสามตดัสนิใจแล้วว่าจะใช้พ่อค้าราษฎร์ก็ต้องไว้หน้า 

ฝ่ายตรงข้ามบ้าง

ผกููจ้งิยกมอืลบูเคราสดีอกเลาสองทเีพ่ือข่มโทสะ แล้วมองผูบ้ญัชาการ

ฝูถิงเดินกลับไปกลับมาช้าๆ ก่อนจะโพล่งถามข้ึน "ใครมีร้านค้า

มากกว่าหน่ึงแห่งบ้าง"

พ่อค้าร่วมสิบคนลุกขึ้นยืนทันที
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ฝถิูงกวาดตามองแล้วถามอีกว่า "ใครมร้ีานค้ามากกว่าห้าแห่งบ้าง"

หลายคนนั่งกลับลงไป เหลือยืนกันอยู่หกเจ็ดคน

"ใครมีร้านค้ามากกว่าสิบแห่ง"

เหลือคนยืนแค่สามสี่คน

"มากกว่ายี่สิบแห่ง"

คราวนี้เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้น

ฝถิูงมองอีกฝ่าย ฝ่ายน้ันเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าขาว ไว้เคราสัน้ 

รปูร่างสนัทดั เป็นหลงจูร้๊านทีถู่กเผาในตอนน้ัน

"มาแทนเถ้าแก่ของพวกเจ้าหรือ" เขาจ�าได้ว่าเถ้าแก่ตราการค้าน้ี 

ไม่ได้อยู่ในแดนเหนอื

หลงจู๊ประสานมือรับค�าว่าใช่

"เถ้าแก่เจ้ามีร้านค้าทั้งหมดกี่แห่ง" เขาถามต่อ

ฝ่ายตรงข้ามทบทวนความจ�าโดยละเอยีด ก่อนจะตอบว่า "ราวๆ... 

ร้อยกว่าแห่งได้ขอรบั"

หลัวเสี่ยวอี้อุทานอย่างตกตะลึง "สวรรค์! เยอะถึงเพียงนั้นเลย"

หลงจู๊ค้อมศีรษะเก้อๆ "ข้าน้อยเองก็ไม่แน่ใจนักขอรับ เถ้าแก่ของ 

ข้าน้อยมีกิจการทั่วแผ่นดิน ไม่ได้ท�าการค้าอยู่ที่เดียว แต่ละภูมิภาค 

มผีูร้บัผดิชอบดแูลโดยเฉพาะ ข้าน้อยจงึบอกชดัเจนไม่ได้ว่ามร้ีานค้าท้ังหมด

เท่าไร"

หลวัเสีย่วอีนึ้กขึน้ได้ "ใช่แล้วๆ ข้าจ�าตราการค้ารปูปลาของพวกเจ้า 

ได้ มกิีจการค้าขายทุกหนแห่งจรงิๆ"

"เช่นนั้นเจ้าก็เสนอราคามา" ฝูถิงกล่าว

หลงจู๊ชะงักไป
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หลัวเสี่ยวอี้หัวไว รู้จุดประสงค์ของพ่ีสาม จึงรีบพูดต่อทันที "น่ันสิ 

กิจการของพวกเจ้าใหญ่ทีส่ดุในท่ีนี ้พวกเจ้าเป็นผูเ้สนอราคา เจ้าอืน่ยังจะ 

พูดอะไรได้ หากพวกเขาไม่เสนอราคา เราจะมอบงานน้ีให้พวกเจ้ารับไปท�า 

เจ้าเดยีว"

พอพูดเช่นน้ัน พ่อค้าคนอื่นๆ ท่ีน่ังอยู่ในที่ประชุมต่างหน้าผิดสี  

หันไปมองหลงจู๊เป็นตาเดียว

ในขณะน้ันเองอยู่ๆ ชิวซวงก็ว่ิงเข้ามาค้อมศีรษะรายงานเบาๆ  

"ท่านผู้บัญชาการ นายหญิงเชิญไปพูดคุยอะไรหน่อยเจ้าค่ะ"

ฝูถิงมองไปทางเนินเขาจ�าลอง เห็นร่างของใครผู้หน่ึงอยู่ตรงนั้นได้ 

วอมแวมจรงิๆ

เขากวาดตามองคนอื่นๆ "พวกเจ้าคุยกันต่อได้เลย"

ชิวซวงถอยออกไป โดยเหลือบมองหลงจู๊ทีหนึ่ง

ฝ่ายตรงข้ามรีบฉวยโอกาสขอตัวไปปลดทุกข์

หลัวเสี่ยวอี้สั่งให้บ่าวน�าทาง ก่อนจะหันไปหารือกับผูกู้จิง

ผูกู้ซินอวิ๋นมองตามฝูถิงจนร่างของเขาลับตาไป

ทางด้านนั้น แม่ทัพหนุ่มก้มหัวมุดเข้าไปด้านหลังเนินเขาจ�าลอง

เนนิเขาลกูนีห้ลีช่ฉีอืน�ามาแต่งสวนหลงัจากท่ีย้ายเข้ามาอยู่ในจวน  

มีสัณฐานเตี้ยแบบที่นิยมกันในแดนใต้ เมื่อเขาเดินเข้าไป กระหม่อมจึง 

แทบจะชนเพดานพอดี ต้องคอยก้มหวัตลอดเวลาพลางมองสตรีตรงหน้า

"จะคุยเรื่องใด"

ซอกระหว่างผนงัหนิสองฝ่ังแคบนดิเดียว ร่างของหลีช่ฉีอืจงึแทบจะ

เบยีดกับร่างเขา นางตอบเบาๆ "ไม่มอีะไรหรอก แค่อยากบอกว่าเมือ่ครู ่
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ตอนอยู่บนเฉลยีง ข้าไม่ควรต่อปากต่อค�ากับท่าน"

ฝูถิงนึกออก เมื่อครู่นางพูดว่าบางครั้งเขาก็ร้ายกาจนัก

"แค่นี้เองหรือ"

"อืม"

เขานึกขนั แล้วใช้มอืเชยคางเรยีวขึน้มาเพราะมองไม่เหน็สหีน้านาง 

"น่ีเจ้าจงใจแกล้งข้าเล่นหรอืไร"

เรียกเขาออกมาในเวลาส�าคัญเพื่อพูดเรื่องแค่นี้

ปลายคางถูกเก่ียวขึน้มาจนประจนัหน้ากับเขาจงัๆ แบบไม่ทนัตัง้ตวั 

หวัใจของหลีช่ฉีอืดดีตัวโดยแรงทีหน่ึง

มองใกล้ๆ เช่นน้ีดวงหน้าหล่อเหลาย่ิงคมสนัมมีติิกว่าเก่า เบ้าตาลกึ  

จมกูโด่งตรง มน่ิาเล่าถึงได้ท�าให้เด็กสาวผูห้น่ึงคะนึงหามรู้ิลืม

ฝูถิงเองก็ชะงักไปเช่นกันเมื่อเห็นหน้านางตรงๆ ดวงตาคมหลุบลง 

ไปมองกลบีปากเนียนนุ่มโดยไม่รูตั้ว

ต่างฝ่ายต่างพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ

"แล้วอย่างไร" หลี่ชีฉือใช้เวลาต้ังสติสักพักก็คลี่ย้ิม "พวกเราเป็น 

สามีภรรยากัน แกล้งแหย่เล่นนิดหน่อยไม่ได้หรอืไร"

เขาพยักหน้าสองทีคล้ายขบขนั "ได้" พูดจบกก้็มหวัหมนุตัวเดินออกไป

หลีช่ฉีอืมองตามจนเขาเดนิไปไกลแล้ว จงึค่อยๆ เอนหลงัพิงผนังหิน 

ยกมอืลบูใบหตูนเองขนัๆ

กี่ครั้งแล้วที่มีสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับเขา เหตุใดนางยังหน้าบาง 

ถึงเพียงนีอ้ยู่อกีนะ

ชิวซวงเดินกลับมารายงานเบาๆ "นายหญิง เอาไปให้แล้วเจ้าค่ะ"

หลี่ชีฉือพยักหน้า ก่อนจะเดินออกจากเนินเขาจ�าลอง
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เมือ่ครูน่างยืนสงัเกตการณ์ตรงนีอ้ยู่นานพร้อมค�านวณต้นทุนไปด้วย 

เมือ่ตรีาคาได้ก็สัง่ให้ชวิซวงหาวิธีน�าไปส่งให้หลงจู๊

ในเมื่อส่งจนถึงมือ นางก็ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ตรงนี้ต่อแล้ว

นางท�าเท่าที่ท�าได้ ให้ฝูถิงจัดการเรื่องหลังจากนี้ต่อก็พอ

ตอนท่ีฝูถิงกลับมายังท่ีประชุม หลงจู๊ก็รีบร้อนกลับมาพอดีเช่นกัน  

แล้วเขียนราคาใส่กระดาษ

หลัวเสี่ยวอี้รับมาส่งต่อให้พ่ีสามพร้อมดูเองไปด้วย ก่อนจะเอ่ยว่า  

"หาคนท่ีอยากเจรจากันจรงิจงัได้เสยีที ราคาน้ีค่อยคยุกันได้หน่อย"

ฝูถิงรับกระดาษมาส่งต่อให้ผูกู้จิง

ผู้สูงวัยตาเป็นประกาย ถึงกับลุกขึ้นยืน "เห็นราคานี้ค่อยรู้สึกว่า 

ในหมู่พ่อค้ายังมีคนท่ีให้ความส�าคัญกับธรรมาภิบาลหลงเหลืออยู่  

ไม่ทราบว่าเป็นตราการค้าใด นับแต่นี้ไปพวกท่านจะเป็นสหายของ 

เผ่าผูกู้เราไปตลอดกาล"

หลงจูร๊บีลกุข้ึนค�านบั แล้วชแูผ่นไม้รปูปลาในมอืให้ด ู "ท่านหวัหน้าเผ่า 

ชมกันเกินไปแล้ว น่ีคือตราการค้าของเถ้าแก่พวกเราขอรับ"

แม่ทัพหนุ่มตวัดตามองตรารูปปลานั้น

คราวก่อนร้านนีถู้กพวกทเูจว๋ียหมายตา เพ่ิงจะโดนเผาวอดไปครึง่ร้าน 

มาบดันีก้ลบัเสนอราคาตามจรงิราวกับไม่กลวัขาดทุนอย่างไรอย่างน้ัน

เขาพลนัรูสึ้กว่าตราการค้าน้ีดเูหมอืนจะเอือ้ประโยชน์ให้กองบญัชาการ

มากเกินไป

ทว่าคนเผ่าผกูู้ยินดีปรดีากันอย่างย่ิง ผกูู้ซนิอว๋ินเองก็ย้ิมแย้มแจ่มใส 

เอ่ยขอบคุณแทนผู้เป็นปู ่ "เถ้าแก่ของพวกท่านจะต้องเป็นคนมีคุณธรรม 
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มากแน่ วนัข้างหน้าหากไปเยือนเผ่าผกูู้ พวกเราจะรบัรองเป็นอย่างดี"

ผูกู้จิงพยักหน้า บ่งบอกว่าเห็นชอบตามนั้น

หลงจู๊เอ่ยขอบคุณซ�้าๆ

ไกลออกไป หลี่ชีฉือก้าวเดินพร้อมรอยย้ิมบนใบหน้า นางได้ยิน

ประโยคเมือ่ครูข่องผกูู้ซนิอว๋ิน

เถ้าแก่ผูมี้คณุธรรมอยู่ตรงหน้านีเ่อง ซ�า้ยังเป็นสตรจีงหยวนทีม่าชงิ

ยอดชายในดวงใจของสตรท้ัีงแดนเหนอืไปเสยีด้วย

ม่านรตัตกิาลเริม่โรยตวั ความเคลือ่นไหวในเรอืนชัน้หน้าค่อยสงบลง

ในท่ีสดุ คาดว่าพวกพ่อค้าคงทยอยกันกลบัไปแล้ว

การเสนอราคาครานี้กินเวลาหลายชั่วยาม

หลี่ชีฉือเก็บสมุดบัญชีที่เพ่ิงอ่านเมื่อครู่ ลุกเดินไปเติมไฟตะเกียง 

ตรงรมิหน้าต่าง

เสียงของหลัวเสี่ยวอี้พลันลอยมาแต่ไกล "เพราะได้ร้านค้าของ 

ตราการค้าน้ันแท้ๆ เรื่องวันน้ีเลยเป็นไปอย่างราบรื่น ควรต้องฉลองกัน 

สกัหน่อย"

ผูกู้จิงกล่าว "เรียกได้ว่าเป็นนายวาณิชผู้มีคุณธรรมแห่งแดนเหนือ 

เลยทเีดยีว"

ผกูู้ซนิอวิน๋ย้ิมแย้มตามไปด้วย "ท่านปูน่่าจะได้เหน็สหีน้าพ่อค้าคนอืน่ๆ 

ไม่ชอบใจแต่กท็�าอะไรไม่ได้ แต่ใครใช้ให้กิจการของพวกเขาสูเ้จ้าน้ันไม่ได้ 

กันเล่า"

เสียงหัวเราะของเด็กสาวดังขึ้นหลังประโยคนั้น

หลี่ชีฉือฟังแล้วอมยิ้มบางๆ ตรงมุมปาก
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โลกเรามีเรื่องดีๆ เกิดข้ึนอย่างไร้สาเหตุท่ีใดกันเล่า นางเป็นฮูหยิน 

ผู้บัญชาการ เมื่อตีราคาออกมาแล้วจึงยอมลดให้หน่ึงในสิบ ถือเสียว่า 

ให้เผ่าหตู่างๆ ได้ก�าไรไป

ขอเพียงวัวกับแพะในปีหน้าแข็งแรงอ้วนพี ชาวบ้านจ่ายภาษีให้ 

กองบญัชาการได้ ก็นับว่าถอนทุนคนืเช่นกัน มหิน�าซ�า้ยังได้สร้างภาพลกัษณ์ 

อนัดงีามด้วย

ที่ส�าคัญคือเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ราษฎร

การค้าเช่นนีเ้รยีกว่าลงทนุเพียงน้อย ได้กลบัมาอเนกอนนัต์ คุม้ค่า

อย่างย่ิง

ร่างหนึง่วาบผ่านเข้ามาในคลองจกัษ ุนางเงยหน้าขึน้มอง ถึงได้พบว่า 

ฝถิูงกลบัมาแล้ว ในมอืถือกระบ่ีทีเ่พ่ิงปลดจากเอว

นางผนิหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง "ท่านไม่ได้ไปฉลองกับพวกเขา

หรอกหรอื"

"ไม่ไป" เรื่องนี้เขายกให้เป็นหน้าที่ของหลัวเสี่ยวอี้แล้ว

หลี่ชีฉือท�าท่าจะปิดหน้าต่าง ทว่าพลันได้ยินผูกู้ซินอว๋ินถามอะไร 

อยู่ข้างนอกแว่วๆ ว่าเพราะเหตุใดท่านผูบั้ญชาการถึงไม่มาด้วยกัน

ดวงเนตรงามตวัดมองสามี "เรียกท่านอีกแล้วน่ะ"

ฝถิูงมองออกไปข้างนอกแล้วเดินมาหานาง ดงึบานหน้าต่างเข้ามา 

โดยไม่พูดไม่จา

หลีช่ฉีอืนึกในใจ คราวก่อนยังบอกว่าได้ยินแล้วอยู่เลย เหตุใดคราวนี ้

ถึงไม่พูดเล่า

ท่อนแขนของทั้งคู่แนบชิด นางถามขึ้นเบาๆ "หากไม่มีสมรส

พระราชทานจากฮ่องเต้ ท่านจะแต่งงานกับนางหรือไม่"
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ฝูถิงท�าเหมือนได้ยินเรื่องขบขัน "อะไรนะ"

หญิงสาวใช้นิ้วเก่ียวปอยผมตรงข้างหู "ข้าบอกแล้วน่ี สามีภรรยา 

แกล้งแหย่กันนดิหน่อยจะเป็นไรไป"

นางมองเขาพลางถามหย่ังเชิงเหมือนแสร้งเย้าเล่น "แม่นางน้อย 

อายุเพียงแค่นัน้ ท่านจะลงมอืกับนางได้ลงคอเชยีวหรือ"

ฝูถิงหัวเราะออกมาจริงๆ แต่หัวเราะด้วยความฉุน

เขามองผกูู้ซนิอว๋ินเป็นเดก็ผูห้นึง่ หากผกูู้จงิไม่พามาด้วยก็ลมืไปแล้วว่า 

มคีนผูน้ีอ้ยู่บนโลก

นางพูดเช่นนีท้ั้งท่ีไม่ใส่ใจ ไม่ได้เย้าแหย่กันหรอก แต่ต้องการทดสอบ 

ท่าทีเขาต่างหาก

เขากระตกุสายรดัชายแขนเสือ้โยนไปอกีทาง แล้วร้ังเอวบางเข้ามา  

ก้มหน้ากระซบิประโยคหนึง่ตรงรมิหหูญิงสาว "ข้าลงมอืกับนางไม่ได้ แต่

ลงมอืกับเจ้าได้"

หลี่ชีฉือถูกอุ้มลอยขึ้นจากพื้น

สมัผสันีช่้างเคยคุ้นเสยีจนความทรงจ�าวาบกลบัคนืมาในพรบิตาว่า

เกิดอะไรขึ้นตอนตนเมา ดูเหมือนเขาจะอุ้มนางอย่างนี้เช่นกัน

ทว่าตอนมสีตสิมบรูณ์กับตอนเมานัน้เป็นคนละเรือ่ง นางใจเต้นแรง 

ขึน้มาอกีแล้ว

"ประตู" หญิงสาวบอกเบาๆ

ประตูยังไม่ได้ปิด

ฝถิูงรวบวงแขนอุม้นางเดินไปใช้เท้าปิดประตู แล้วจบัร่างเลก็ตรึงไว้ 

บนน้ัน

เสื้อผ้าบนร่างหลี่ชีฉือค่อยๆ ถูกเปลื้องออก
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ทนัใดนัน้เสยีงซนิลูพ่ลนัดังข้ึนหน้าห้อง "นายหญิงไม่อยู่หรือเจ้าคะ"

หลี่ชีฉือใจหายวาบ รีบยกมือปิดปากแน่น เพราะเกรงว่าคนท่ีอยู่ 

ข้างนอกจะได้ยินเสยีงแล้วจบัได้

ฝูถิงไม่ยอมหยุดมือแม้เพียงครู่เดียว

รมิฝีปากร้อนผ่าวนาบลงบนซอกคอขาว นางชะงกังนั เขาจบูล�าคอนาง

อกีแล้ว

ไม่เพียงเท่านัน้ จมุพิตไม่ได้หยุดอยู่แค่ล�าคอ เขายังพรมจบูไปตาม

เรอืนร่างนางอกีด้วย...

นางเผยอริมฝีปาก ก่อนจะรีบกัดไว้ เพราะกลัวตนเองจะเผลอ 

ส่งเสียงครางออกมา

เขาสัมผัสทุกส่วนที่สัมผัสได้ เว้นแต่กลีบปากนางเพียงอย่างเดียว

หวัใจของนางเต้นแรงอย่างบ้าคลัง่ เน้ือตัวเหมอืนแช่อยู่ในน�า้ร้อน

เขาจงใจแกล้งทรมานนาง ท�าให้นางรูส้กึสบัสนป่ันป่วนจนคดิอะไร 

ไม่ออกเป็นครัง้แรก

สมัผสัของเขายาวนานเหมอืนไร้ทีส่ิน้สดุ จวบจนหลีช่ฉีอืเริม่สัน่น้อยๆ  

ไปทัง้ตวั ชายหนุม่ถึงได้ยอมรามอืและอุ้มนางไปทีเ่ตยีง

ตลอดเวลานั้นฝูถิงท�าราวกับลงโทษนางอยู่

พอเห็นนางกัดริมฝีปากอีกครั้ง เขาก็ใช้นิ้วกรีดให้เผยอออก

หลี่ชีฉือเผลอครางออกมาทีหนึ่ง แล้วได้ยินฝ่ายตรงข้ามบอก 

เสยีงทุม้ลกึในคอว่า "ข้าเป็นคนบุม่บ่าม เจ้าไม่ต้องส�ารวมกิริยาเช่นเซ่ียนจู ่

เวลาอยู่กับข้าหรอก"

เขาอยากให้นางส่งเสียง

หญิงสาวเอือ้มมอืเหมือนต้องการไขว่คว้าอะไรสกัอย่าง สดุท้ายก็จบั
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หน้าอกเขาไว้แน่น

การลงทณัฑ์อนัยาวนานผ่านพ้น ทว่าหลงัจากนัน้คอืจงัหวะเร่งเร้า 

ทีส่ร้างความทรมานย่ิงกว่ามาก

ฝูถิงเห็นความงงงันไร้ทางสู้สะท้อนอยู่บนใบหน้านางตลอดเวลา  

เขาวางมอืทาบหลงัมอืเลก็ทีแ่นบอยู่ตรงต�าแหน่งหวัใจตนเอง กัดฟันแน่น 

แล้วกระซบิถามตรงรมิหนูาง "...เจ้าต้องการสิง่น้ีหรอื"

นางเคล้นขยุ้มอย่างเลื่อนลอยทีหนึ่ง...เหมือนจะได้สติกลับมา  

จากน้ันก็ขยุ้มซ�า้อกีครัง้ ก่อนจะถามเสยีงพร่าว่า "...ท่านจะให้หรอืไม่เล่า"

เขาหัวเราะในคอ สีหน้าท่าทางของนางในเวลานี้ท�าให้เขารู้สึกว่า 

ใครจะเป็นฝ่ายคว้าหวัใจใครก็ยังไม่แน่

เมื่อฟ้าสาง หลี่ชีฉือลืมตาขึ้นและหันมองไปข้างตัว

ฝูถิงยังคงปิดตา สีหน้าขึงขังจริงจังแม้ยามหลับ

นางอดจะพลิกตัวตะแคงไปจ้องหน้าเขาไม่ได้

ปกติเวลานี้เขาต้องลุกออกไปนานแล้ว แต่วันนี้กลับยังนอนอยู่

เรือ่งเมือ่คนืวาบเข้ามาในสมองหลีช่ฉืีอ นางเหมอืนจะจ�าไม่ได้ด้วยซ�า้ว่า

สิน้สดุลงเมือ่ใด

ยามนัน้สมองนางแทบใช้ความคิดไม่ได้เลย ถึงขัน้ว่าทกุสิง่ทกุอย่าง

กลายเป็นสีขาวโพลนไปชั่วขณะหน่ึง สองมือได้แต่ไขว่คว้าร่างเขาไว ้

โดยไม่รู้ตัว

ใบหูของนางร้อนผ่าว ก่อนจะรบีลกุขึน้เงียบๆ เพราะไม่กล้าคดิต่อ

เมื่อคืนไม่มีใครมารบกวนแม้แต่ผู ้เดียว กระทั่งซินลู่กับชิวซวง 

ยังไม่มาเชิญกินอาหารเย็น สาวใช้ทั้งสองคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้อง
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หลีช่ฉีอืใช้เสือ้คลมุห่มไหล่น่ังลงทีโ่ต๊ะเครือ่งแป้งด้วยใบหน้าแดงก�า่

หากรู้ว่าจะกลายเป็นเช่นนี้ ไม่ถามหยั่งเชิงเขาก็ดีหรอก...

ความจรงิแล้วก็แค่เดก็สาวผูห้น่ึงเท่าน้ัน ขอเพียงเขาไม่คิดอะไรด้วย  

ก็ไม่มค่ีาพอให้นางไปใส่ใจ

นางน่ังหน้ากระจกเงา พอเหลอืบตามองไปท่ีเตยีงอกีทีก็พบว่าฝถิูง

ลกุขึน้มาแล้ว

เขาสวมกางเกงแบบชาวห ู ทิง้ท่อนบนให้เปลอืยเปล่า ก�าลงัมองมา 

ทางนาง

หลี่ชีฉือเปิดลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง แสร้งท�าเป็นเลือกเครื่องประดับ

อย่างจรงิจงั

ชายหนุ่มพลนัเดนิเข้ามา แล้วโน้มตวัลงหยิบป่ินอนัหน่ึงจากในลิน้ชกั 

มาชตูรงหน้านาง "คราวนีข้้าจะช่วยเลอืกให้"

หลีช่ฉีอืผงะ มองผูเ้ป็นสามขีองนางผ่านบานกระจก แทบนึกว่าตนเอง 

หฝูาดด้วยซ�า้

กระจกส�าริดสีเหลืองหม่นสะท้อนดวงหน้าของสองหนุ่มสาว

เขาสบตานางในกระจกเงา จากนั้นก็พูดต่อว่า "ปักแล้วน่าจะอยู่ 

เหนือกว่าเด็กได้"

หลี่ชีฉือมุ่นหัวคิ้ว เพิ่งรู้ว่าอีกฝ่ายจงใจ

มมุปากของชายหนุม่ขยับทีหนึง่คล้ายอมย้ิม ก่อนจะหมนุตวัเดนิไป

สวมเครือ่งแบบทหาร
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พริบตาเดียวก็เข้ากลางเดือนสาม

ฤดใูบไม้ผลปิกคลมุทกุแห่งหน ส่งกลิน่อายเข้มข้นขึน้ทกุที สายลม 

ทีพั่ดกระทบหน้าเร่ิมมไีออุ่นเจอือยู่บ้างแล้ว

ภายในค่ายทหาร คนกลุ่มหนึ่งก�าลังเล่นตีคลีกัน

เป็นการแข่งขันระหว่างชาวหูจากเผ่าผูกู ้กับทหารใหม่ในค่าย  

ทั้งสองฝ่ายขี่ม้าแย่งกันใช้ไม้ตีลูกกลม

ม้าวิ่งห้อไปมาในสนามจนฝุ่นตลบ ไม่มีใครยอมใคร

หวัหน้าเผ่าสองปู่หลานน่ังดอูยู่ข้างสนาม พอถึงจดุเร้าใจก็จะปรบมอื

หวัเราะร่าเป็นระยะ

เผ่าของเขามีรกรากมาจากทูเจว๋ีย เป็นชนเผ่าที่เชี่ยวชาญการสู้รบ 

ชอบขลกุอยู่ในกองทัพเป็นพิเศษ

อยู่ในมณฑลฮัน่ไห่มาร่วมครึง่เดอืน เพ่ิงจะจดัการเร่ืองซือ้ขายลกูสตัว์ 

40
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ให้ลุล่วงไปได้สองวันมาน้ีเอง พวกเขาเหมือนยกภูเขาออกจากอก และ 

มกัจะตามฝถิูงเข้าออกกองทัพอยู่เสมอ

ผกูู้ซนิอว๋ินชมการแข่งขนัอยู่สกัพักก็นึกขึน้ได้ว่าวนัน้ีพวกตนล่วงหน้า

มาก่อน จนป่านน้ีก็ยังไม่เหน็ท่านผูบ้ญัชาการเสยีที

แต่แล้วพริบตาต่อมาเสียงม้าก็ดังเข้าหู นางหันไปมอง เห็นรถม้า 

คนัหน่ึงแล่นเข้ามาภายใต้การอารกัขาของทหารองครักษ์

ท่านผู้บัญชาการข่ีม้าตามประกบรถอย่างใกล้ชิด ข้างกันยังม ี

ขนุพลหลวักับเดก็ชายทีน่างเคยพบหน้าแล้วครัง้หนึง่ในจวน

แค่มองปราดเดียวนางก็รู้ว่าผู้ที่มาคือใคร

ชวิซวงเลกิม่านหน้ารถ เม่ือหล่ีชฉืีอก้าวลงมา ซนิลูก็่ห่มผ้าคลมุกันลม 

ทีถื่อรออยู่ให้ผูเ้ป็นนายทันที

หลีช่ฉีอืเหลยีวมองไปรอบตัว กระโจมท่ีพักถูกตัง้เรยีงรายไปไกลลบิ

สดุลกูหลูกูตา ดูราวกับดอกไม้สขีาวท่ีบานสะพรัง่เป็นช่อๆ บนผืนแผ่นดิน

แดนเหนอื

นางอดุอูอ้ยู่แต่ในจวนเกือบครึง่เดือนถึงเพ่ิงมโีอกาสออกมาข้างนอก

อกีครัง้ แต่ท่ีแรกท่ีได้มาเยือนกลบัเป็นค่ายทหารของสามี

หลีเ่ย่ียนกระโดดลงจากหลงัม้าแล้วอทุานด้วยความทึง่ "ค่ายกองทัพ

ของท่านอาเขยใหญ่ถึงเพียงนี"้

ค�าพูดของหลานชายท�าให้นางอมย้ิม ดูเหมือนได้ประจักษ์

แสนยานุภาพของชายผู้นี้คราใดเป็นต้องตกตะลึงทุกครั้งไป

ฝูถิงปล่อยมือจากบังเหียน เหลียวมองนางพลางเอ่ย "มากับข้า"

นางเดินตามไป "เหตุใดวันนี้ถึงได้พาข้ามาที่กองทัพเล่า"

เขาตอบทัง้ท่ียังไม่หยุดเท้า "กลัวว่าเจ้าอยู่ในจวนเบือ่ๆ แล้วจะออกไป 
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ข้างนอกจนข้าต้องช่วยกลบัมาอีก"

หญิงสาวตวัดตามองแผ่นหลงักว้าง นกึถึงตอนทีต่นเองถูกสายลบัหญิง 

ทเูจว๋ียจบัเป็นเชลยแล้วได้แต่ขุน่ใจอยู่เงียบๆ

หลังประโยคน้ันฝูถิงก็เหลียวกลับมาสังเกตสีหน้านาง แล้วนึกขัน 

อยู่ในใจ

พอเดินมาถึงกระโจมใหญ่กลางค่าย เขาก็หยุดยืนตรงหน้าประตู 

และแหวกม่านให้

หลี่ชีฉือเดินเข้าไป

ข้างในตกแต่งไว้อย่างเรยีบง่าย มรีาวอาวุธกับราวแขวนแผนทีต้ั่งอยู่ 

สองฝ่ัง

ด้านในสุดมีตั่งเก่าๆ ตัวหนึ่ง เสื้อผ้าของเขาวางพาดอยู่บนนั้น

มองแค่สภาพความเป็นอยู่ ดูไม่ออกแม้แต่นิดเดยีวว่านีค่อืกระโจม

ของผูบ้ญัชาการ

หลัวเสี่ยวอี้ร้องเรียกพี่สามอยู่ข้างนอก ฝูถิงจึงเดินออกไปหา

เสยีงคนตะโกนกับเสยีงม้าร้องดงัเอะอะอยู่ในสนาม ท้ังสองฝ่ายก�าลงั

ขบัเคีย่วกันอย่างดเุดือด

ผูกู้จิงกับหลานสาวรีบลุกขึ้นท�าความเคารพเมื่อเห็นแม่ทัพหนุ่ม

ยามน้ีเองอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาตรงหน้า ฝูถิงยกมือข้ึนรับไว ้

อย่างแม่นย�า

ลูกคลีที่ใช้ในการแข่งขันนั่นเอง

เขาโยนมันกลับเข้าไปกลางสนาม แล้วปัดมือสองที

ผกูู้จงิเอ่ยขึน้ "เหตใุดท่านผูบ้ญัชาการไม่ลงสนามไปแสดงฝีมอืบ้างเล่า 

เดมิทีการละเล่นนีก็้มไีว้ให้ทหารในกองทพัอวดเชงิยุทธ์อยู่แล้ว"
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"ท่านปู่พูดถูกเจ้าค่ะ" ผูกู้ซินอวิ๋นเอ่ยสนับสนุน

กีฬาตคีลถืีอก�าเนิดมาจากการฝึกฝนในกองทัพ ฝถิูงเป็นเอกอุในด้านนี้ 

แต่เขาเลกิอวดฝีมอืมานานแล้ว

เขาก�าลังจะขยับปากปฏิเสธก็ได้ยินหลัวเสี่ยวอี้พูดข้ึนว่า "พ่ีสาม  

ถ้าอย่างไรเล่นสกัตาส ิข้าว่าซือ่จือ่ดูคันไม้คันมอืเตม็แก่แล้ว"

หลี่เย่ียนก�าลังดูการแข่งขันไม่วางตา ได้ยินดังนั้นก็หน้าแดงวาบ  

"ท่านอาเสีย่วอีโ้ปรดอย่าล้อข้าอีกเลย ข้าก็แค่ดูกีฬาเท่านัน้"

ฝถิูงหนัไปมอง หลีเ่ยีย่นมปีระพิมพ์ประพายคล้ายหลีช่ฉีอื โดยเฉพาะ 

ยามหน้าแดงย่ิงเหมอืนเป็นพิเศษ เขาร�าพึงในใจ สมแล้วทีเ่ป็นอาหลานแท้ๆ

"อยากเล่นหรือไม่" แม่ทัพหนุ่มถามขึ้น

หลี่เยี่ยนตอบ "หลานไม่เคยตีขอรับ"

"อยาก...หรือว่าไม่อยาก"

เด็กชายลังเลเล็กน้อย ก่อนจะพยักหน้า

ฝูถิงผูกชายแขนเสื้อให้กระชับขึ้น "เช่นนั้นก็มาเล่นสักตา"

หลวัเสีย่วอีด้งึสายรดัออกมาผกูชายแขนเสือ้ให้หลีเ่ย่ียนด้วยสหีน้า

ยิ้มแย้ม "ท่านอาเขยเอ็นดูท่านใช่หรือไม่เล่า"

หลีเ่ย่ียนรบัค�าว่าอมื นกึถึงค�าท่ีอาหญิงของตนเคยพูดไว้ว่าหากดกัีบ 

ท่านอาเขย ท่านอาเขยก็จะดีกับเขาตอบ

แต่เขาคิดว่าตนเองยังไม่เคยท�าอะไรเพ่ือท่านอาเขยเลยนี่นา  

ท่านอาเขยก็มาดีกับเขาเสียแล้ว

หลี่ชีฉือน่ังในกระโจมสักพักก็ได้ยินเสียงโห่ร้องดังสน่ันข้ึนข้างนอก  

จงึได้เดนิออกไปดู
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ซนิลูกั่บชวิซวงยืนเฝ้าประตกูระโจมท้ังซ้ายขวา รายงานนางว่าเมือ่ครู่ 

เกิดอะไรขึน้

"นายหญิง ซื่อจื่อลงสนามแข่งตีคลีเจ้าค่ะ"

"ท่านผู้บัญชาการพาไปเจ้าค่ะ"

หลี่ชีฉือเดินไปถึงริมสนาม แล้วเห็นทั้งสองคนอยู่ในนั้นจริงๆ

หลีเ่ย่ียนถือไม้ตอียู่บนหลงัม้า ใบหน้าแดงก�า่เพราะลมพัดใส่ คอย

หลบซ้ายหลบขวาอย่างระมดัระวัง

ฝถิูงอยู่ถัดไปข้างหลัง ดงึชายเสือ้คลุมข้ึนมาเหนบ็เขม็ขัด ตวัดไม้ในมอื

บงัเดก็ชาย หวดโดนลกูคลใีนทีเดียว

เสียงผู้ชมโห่ร้องดังก้องขึ้นอีกค�ารบ

หลี่ชีฉือจ้องมองอย่างเผลอไผล

ชนชัน้สงูก็นิยมตีคลเีช่นกัน หากพ่ีชายนางยังมชีวีติอยู่ ป่านนีค้งเริม่

สอนหลีเ่ย่ียนเล่นแล้ว แต่กระท่ังข่ีม้า หลานชายก็เพ่ิงจะมาขีค่ล่องทีแ่ดนเหนือ

นีเ่อง

นึกไม่ถึงเลยว่าฝูถิงจะเต็มใจพาเขาเล่น

ทั้งที่ได้รู้เรื่องนั้น ก็ยังยอมสั่งสอนชี้น�าเขา

น้อยนักที่นางจะได้เห็นฝูถิงแบบในตอนนี้ ชายหนุ่มดูผ่อนคลาย 

และเสร ี เคลือ่นไหวบนหลงัม้าคล่องแคล่วประหน่ึงอยู่บนพ้ืนราบ ไม้ตีเหมอืน

กลายเป็นอาวุธฉกาจฉกรรจ์เมือ่อยู่ในมอืเขา

นางมองเหม่ออยู่สกัพักก็ได้สต ิเพราะได้ยินเสยีงสตรีลอยมากระทบหู

หลีช่ฉีอืสอดส่ายสายตามองหา ถึงได้รูว่้าผกูู้ซนิอวิน๋อยู่กลางสนาม 

ทีแ่ท้นางก็ลงแข่งด้วย

หลัวเสี่ยวอี้ที่ยืนอยู่ข้างประตูคลียกสองมือป้องปากตะโกนบอก  
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"ซนิอว๋ินน้อยกลบัมาเถิด! ไม่รูจ้กัดูบ้างว่าวันน้ีใครลงแข่ง เด๋ียวพอแพ้แล้ว 

จะมาร้องไห้ขีม้กูโป่งไม่ได้นา!"

ทุกคนพากันหัวเราะครืน

เดก็สาวข่ีม้ากวัดแกว่งไม้ตด้ีวยท่าทางขุน่เคอืง "ข้าไม่ได้แพ้ไม่เป็น 

เสยีหน่อย!"

หลวัเสีย่วอีก้ลวัจะท�าเดก็สาวร้องไห้เอาจรงิๆ จงึโบกมอืว่อน "เอาล่ะๆ  

ข้าไม่แหย่เจ้าแล้ว ต้ังใจดีๆ ก็แล้วกัน"

ฝถิูงควบม้า ลู่ตวัลงสะบดัแขนหวดขวับ ลกูคลพุ่ีงปลวิออกไปราวกับ 

โผบนิ "หลีเ่ย่ียน"

ตอนแรกยังนกึว่าเดก็ชายจะรบัไม่ได้ ปรากฏว่าเจ้าตวัมท่ีาทว่ีองไวนัก 

ควบม้าพุ่งตดัเข้ามาหวดไม้โดนลกูอย่างแม่นย�า

ฝูถิงรับช่วงต่อมาตีลูกเข้าประตู

เสียงโห่ร้องดังขึ้นอีกครั้ง

เขารัง้บงัเหียนม้าหนัไปมองอีกฝ่ายพลางเอ่ย "ไม่เลว พอจะเห็นผล 

ทีฝึ่กยุทธ์มาบ้าง"

หลีเ่ย่ียนหน้าบาน เพราะเพ่ิงเคยได้รบัค�าชมจากอกีฝ่ายเป็นครัง้แรก 

"ขอบคณุท่านอาเขย"

ฝูถิงชักม้าให้หันหัวไปอีกทาง แล้วเห็นหลี่ชีฉือที่อยู่ตรงริมสนาม

นางยืนต้านลม เสื้อคลุมบนร่างสะบัดพลิ้ว ตามองมาท่ีเขาพร้อม 

รอยย้ิมบางๆ บนใบหน้า

เขารู้จักรอยยิ้มนี้ เพราะเป็นรอยยิ้มแบบเดียวกับตอนเห็นเขาสอน 

หลีเ่ย่ียนขีม้่า

ชายหนุ่มก้มหน้าหัวเราะ ก่อนจะตะโกนเรียก "เสี่ยวอี้!"
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การแข่งขันหยุดลงชั่วคราว หลัวเสี่ยวอี้เดินเข้ามาหา

ฝูถิงโยนไม้ตีไปให้ "เจ้ามาเล่นต่อ"

คนสนิทรับไม้ไว้ "ได้ เดี๋ยวข้าเล่นแทนพี่สามเอง"

ผูกู้ซินอวิ๋นเอ่ยถาม "ท่านผู้บัญชาการไม่เล่นแล้วหรือเจ้าคะ"

ฝูถิงรับค�าว่าอืม แล้วขี่ม้าออกจากสนามไป

หลีช่ฉีอืยืนอยู่ไกล จงึไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรกัน เห็นแค่เพียง 

ทกุคนหยุดเล่น ส่วนฝถิูงท�าท่าจะกลบัออกมา

ทันใดนั้นเสียงหวีดร้องก็ดังขึ้นกลางสนาม ม้าของผูกู้ซินอว๋ินพลัน 

ดดีขาหน้าข้ึนสลดันางร่วงตกจากหลงั

ฝถิูงท่ีอยู่ใกล้กว่าใครกระโดดลงจากหลงัม้าอย่างว่องไว และพุ่งเข้าไป 

รบันางไว้

คนอื่นๆ ในบริเวณนั้นช่วยกันดึงม้าให้สงบลง หลัวเส่ียวอี้ที่อยู่บน 

หลงัม้าเอือ้มมอืออกมา แม้แต่หลีเ่ย่ียนยังชกัม้าเข้าไปใกล้

ผูกู้ซินอวิ๋นขยุ้มคอเสื้อฝูถิงแน่น

แม่ทัพหนุ่มวางนางลง "ใครก็ได้"

คนเผ่าผูกู้วิ่งเข้าไปหา

เขาสั่ง "พยุงออกไป"

ผกูู้ซนิอว๋ินผงะ เขาปล่อยมอือย่างไม่อาลยัอาวรณ์สกันดิ ไม่แม้แต่จะ

ปรายตามองนางด้วยซ�า้ นางคลายมอืออกจากคอเส้ือชายหนุ่มเงียบๆ

ภาพนัน้ตกอยู่ในสายตาหลีช่ฉีอื ตอนทีฝ่ถิูงปราดเข้าไปรับร่างเด็กสาว 

นางเลกิคิว้โดยไม่รูต้วั แต่พอเห็นเขาปล่อยมอืออกแทบจะทนัทกีเ็บนสายตา

กลบัมา

ผูกู้ซินอว๋ินถูกประคองออกจากสนาม ผู้เป็นปูต่กใจเสียจนเอ็ดอึง



59เทียนหรูอวี้

ภาษาหูออกมาเป็นพรวน ติเตียนหลานสาวหลายค�า

ฝูถิงเดินออกจากสนาม แล้วรับผ้ามาเช็ดมือ

หลี่ชีฉือเดินเข้าไปเอ่ยถาม "เหตุใดไม่เล่นแล้วเล่า"

เขาเช็ดหลังมือพลางมองนาง "ถูกเจ้าจ้องจนตีไม่ออกเสียแล้ว"

"โทษข้าเช่นนัน้หรอื" หญิงสาวทอดถอนใจ "ก�าลงัจะชมอยู่เชยีวว่า 

ท่านเล่นเก่ง"

ไม่รู้ว่านางพดูจรงิหรอืพูดเล่น กระนัน้มมุปากฝถิูงก็ยังคลีอ่อกเลก็น้อย

นางมองมือเขา "มือคู่นี้ของท่านช่างว่องไวนัก"

ชายหนุ่มเหลือบตาขึ้น "ข้าท�าไปเพื่อช่วยคน"

พอพูดแล้วเขากลับรู้สึกเหมือนก�าลังแก้ตัวอยู่อย่างนั้น

นางแย้มยิ้ม "ข้าก็หมายถึงช่วยคนนั่นล่ะ"

หลังประโยคนั้นนางก็เดินผ่านร่างเขาไป

"จะไปที่ใด" เขาถามขึ้นทันที

หลีช่ฉีอืร้ังฝีเท้า "ข้ามาท่ีนีเ่พ่ือรบัรองคนเผ่าผกูู้ มเีดก็สาวตกม้า ข้า 

ก็ต้องไปถามไถ่เป็นธรรมดา"

ฝูถิงไม่ตอบค�า ได้แต่มองนางเดินจากไป

ผูกู้ซินอว๋ินน่ังพักอยู่บนม้าขาไขว้นอกกระโจม นางมองไปทาง 

สองสามภีรรยานานแล้ว จงึเห็นว่าอยู่ๆ หลีช่ฉีอืก็เดนิมาทางนี้

"เชด็หน้าเสยีส ิเลอะเทอะไปหมด" ฝ่ายน้ันย่ืนแพรพกของตนเองมาให้

เดก็สาวผงะไปเลก็น้อย แต่ก็รบัมาพลางกล่าว "ฮูหยินมาดขู้าหรือ"

หลี่ชีฉือพยักหน้า

หลงันิง่เงยีบไปครูห่นึง่ผกูู้ซนิอว๋ินกเ็อ่ยเบาๆ "ข้านกึว่าฮหูยินโกรธข้า 
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เสยีอกี"

หลี่ชีฉือย้อนถาม "เหตุใดข้าต้องโกรธด้วยเล่า"

"ก็เพราะ...เมื่อครู่ท่านผู้บัญชาการรับข้าไว้"

หญิงสาวหวัเราะขัน "ข้าไม่ถงึกับไม่รูจ้กัแยกแยะหรอกนะ หากเขา 

เห็นเจ้าตกอยู่ในอนัตรายแล้วไม่ยอมช่วยท้ังท่ีอยู่ใกล้แค่นัน้ ก็เท่ากับไม่สนใจ

เผ่าผกูู้ ทัง้ยังไร้ความรบัผดิชอบทีบุ่รษุพึงมอีกีด้วย"

ผูกู้ซินอวิ๋นโต้ตอบไม่ออก

เมือ่ครูน่างเห็นท่านผูบ้ญัชาการก�าลงัจะออกจากสนามก็ให้ร้อนใจ

นกั เลยเผลอปล่อยให้ไม้ท่ีถืออยู่กระทุ้งถูกม้าเข้าจนมนัตืน่และสลดัตนเอง

ร่วงตกจากหลงั

ความจรงิแล้วสมองของนางก็ฉบัไวพอ รูว่้าชายหนุ่มอยู่ใกล้ตนกว่าใคร 

จงึไม่ได้ดึงบงัเหยีนไว้

ไม่ผดิจากทีคิ่ด ท่านผูบ้ญัชาการเข้ามาช่วยนางจรงิๆ นางยังนกึว่า 

ฮหูยินอาจขดัเคอืงตนเพราะเหตุนี้

นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะไม่ใส่ใจด้วยซ�้า

ราวกับก�าลงัตอกย�า้ว่าท่านผูบ้ญัชาการแค่ช่วยนางอย่างเดียวเท่านัน้

"ฮหูยินจะต้องไม่ชอบข้าเอามากๆ แน่" เดก็สาวนกึถึงค�าท่ีตนเคยพูด 

กับสตรตีรงหน้าทีว่่าไม่มใีครคูค่วรกับท่านผูบ้ญัชาการ ซึง่ก็หมายรวมถึง 

ฮหูยินผูน้ี้ด้วยเช่นกัน นัน่เป็นค�าพูดท่ีไม่น่าฟังจรงิๆ น่ันล่ะ

หลี่ชีฉือถามขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย "ปีนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้ว"

"สิบสี่เจ้าค่ะ"

"แก่กว่าหลานชายข้าแค่สามปี" นางว่า "ข้าเห็นเจ้าเป็นเดก็เหมอืน

อย่างหลานชายข้า"
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ผูกู้ซินอว๋ินมองไปยังเด็กชายที่อยู่กลางสนาม แล้วเช็ดหน้าเงียบๆ 

ก่อนจะส่งแพรพกคืนเจ้าของ "ขอบคุณฮหูยิน แต่ข้าโตแล้ว"

หลีช่ฉีอืรับผ้าคืนมา "ไว้เมือ่ถึงเวลาทีเ่จ้าอยากได้ใครสักคนมาครอง 

แต่ไม่ต้องท�าร้ายตนเอง ไม่ต้องโกหกคนอืน่ ไม่ต้องท�าตวัต�า่ต้อย นัน่ล่ะ 

จงึจะเรยีกว่าโตแล้ว"

ราวกับถูกจี้ใจด�า เด็กสาวขมวดคิ้วไม่พูดไม่จา

หลี่ชีฉือคาดเดาอุบายเล็กๆ ของนางได้ตั้งแต่แรก เพราะความคิด 

ของแม่นางน้อยไม่ได้เดายากอยู่แล้ว

นางเก็บแพรพกใส่แขนเสื้อ "แค่ครั้งน้ี แค่ครั้งนี้เท่านั้น หวังว่า 

คราวหน้าเจ้าจะไม่ตกม้าอกีล่ะ"

ผูกู้ซินอว๋ินหน้าตึง ไม่ตอบค�า รู้สึกราวกับว่าความคิดของตนตีแผ่ 

ต่อหน้าอกีฝ่ายจนหมดสิน้อย่างนัน้

หลี่ชีฉือหมุนตัวเดินจากไป

คืนนั้นทุกคนพักแรมกันในกองทัพ

เนือ่งจากผกูู้ซนิอวิน๋ตกม้า คนเผ่าผกูู้จงึต้องปักหลกัรอมาถึงป่านนี ้

จนต้องค้างคนื

ผกูู้จงิตามไปขอบคณุฝถิูงซ�า้ๆ หลายครัง้ เพ่ิงจะกลบัไปอยู่เป็นเพ่ือน

หลานสาวก็ตอนน้ีเอง

ตะเกียงถูกจุดขึ้นในกระโจมใหญ่

หลีช่ฉีอืน่ังถือตะเกียบละเลยีดเค้ียวอาหารกองทัพอนัแสนเรยีบง่าย

สามญัตรงหน้า

รสชาตธิรรมดา แต่ยังมเีน้ือสตัว์ เหน็ชดัว่าฝูถิงหมดเงนิไปกับอะไร
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หลงักินเสรจ็นางล้างมอืบ้วนปากด้วยน�า้ท่ีซนิลูย่กเข้ามาให้พลางถาม 

"ดแูลทีพั่กให้อาเย่ียนหรอืยัง"

ซินลู่เอ่ยตอบว่าเรียบร้อยแล้ว "ชิวซวงอยู่ด้วยเจ้าค่ะ คืนน้ีซื่อจื่อ 

อยากนอนกระโจมเดียวกับขนุพลหลวั บอกว่าจะคุยกันเร่ืองฝึกยุทธ์"

นางพยักหน้า แล้วนึกถึงผูกู้ซินอว๋ินข้ึนมาได้ "ไปคอยรบัใช้แม่นางน้อย

หน่อยไป ถือว่าเป็นการดูแลจากกองบญัชาการ"

สาวใช้รับค�าสั่งและเดินออกไป

หลีช่ฉีอืไขตะเกียงให้สว่างข้ึนแล้วไปน่ังบนตัง่เก่าๆ ตัวน้ัน มองแผนที่ 

บนราวแขวนพลางคาดคะเนว่าขบวนสนิค้าของตนน่าจะเดนิทางไปถึงทีใ่ด

แล้ว

ค�านวณตามจ�านวนวัน คงใกล้ออกจากชายแดนแล้วกระมัง

ฝถิูงก้มหัวมดุประตกูระโจมเข้ามา ท่อนบนสวมเพียงเสือ้ตวัใน ล�าคอ 

มหียดน�า้เกาะพราว

หลีช่ฉีอืเหน็เขาเพ่ิงอาบน�า้มาใหม่ๆ ก็อดมองตัง่เก่าโทรมท่ีน่ังอยู่ไม่ได้ 

"คนืนีน้อนท่ีนีห่รอื"

เขามองนางนัง่ตวัตรงส�ารวมอยู่บนตัง่พลางลบูต้นคอเปียกชืน้ของตน 

"แล้วยังจะนอนทีใ่ดได้เล่า"

นางพึมพ�าเบาๆ "มผีูบ้ญัชาการทีใ่ดพาฮหูยินมานอนในค่ายทหารบ้าง"

ชายหนุ่มหัวเราะ "วันนี้มีแล้ว"

พอพูดจบเขาก็เดนิเข้ามานัง่ลงบนตัง่ ก่อนจะเปลือ้งเสือ้ตวัในออก 

จากน้ันก็หยิบตวัใหม่มาผลดัเปลีย่น

หลีช่ฉีอืมองแผ่นหลงักว้างใต้แสงตะเกียง บนน้ันมรีอยแผลเป็นสองรอย

พาดตดักัน นางอดถามขึน้มาไม่ได้ "น่ีแผลอะไร"
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คนที่เพิ่งสอดแขนเข้าไปในเสื้อหันมามอง "อะไรนะ"

นางจรดปลายนิว้หนึง่ลงบนแผ่นหลงัเขา แล้วลากไปตามรอยแผล 

"ข้าพูดถึงแผลน่ี"

มอืเลก็ถูกคว้าไว้แทบจะทันท ี "ดาบ ดาบวงพระจนัทร์ท่ีพวกทเูจวีย๋ 

ใช้กัน"

นางร�าพึงในใจว่าทั้งยาวทั้งลึกถึงเพียงนี้ ตอนได้แผลจะเจ็บปวด 

สักเพียงใด

เขาจับมือเล็กไว้ ดวงตาที่มองนางฉายแววเข้มลึกขึ้น

หลี่ชีฉือเบนสายตาหนีโดยไม่รู้ตัวเมื่อถูกมองเช่นนั้น

ชายหนุ่มปล่อยมอื แล้วพูดขึน้ด้วยน�า้เสยีงคล้ายขบขัน "นอนเถิด"

จากนั้นเขาก็เอ่ยต่ออีกประโยคว่า "ข้างนอกอาจได้ยิน"

หลี่ชีฉือเข้าใจความนัยของประโยคนั้นได้ในทันที ดวงหน้างาม 

ร้อนซ่าน ก่อนจะขยับเข้าไปเอนตัวลงนอนด้านใน
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ฝูถิงดับตะเกียงแล้วล้มตัวนอนบ้าง

ตัง่ตวันีท้ัง้เก่าท้ังแคบเหลอืใจ นอนคนเดยีวยังพอท�าเนา นอนสองคน

ออกจะเบยีดอยู่สกัหน่อย

เขาตัวสูงใหญ่ ขายาว ต้องนอนตะแคงได้อย่างเดียว

หลี่ชีฉือที่หันหลังให้ดูคล้ายนอนอิงอกกว้าง

นอกกระโจมยังมีแสงไฟวอมแวม เสียงทหารเดินลาดตระเวน 

ตรวจตราค่ายดังเข้าหูเป็นพักๆ

นางนอนไม่หลับ ยังคงนึกถึงรอยแผลเป็นที่เห็นตามตัวเขาเมื่อครู่ 

"ท่านยังมีรอยแผลตรงที่ใดอีกบ้าง"

"ข้านึกว่าเจ้าเคยเห็นหมดแล้วเสียอีก" เสียงของชายหนุ่มดังขึ้น 

เหนือกระหม่อม ฟังทุ้มลึกอยู่ในหู

ความมดืช่วยอ�าพรางสแีดงเรือ่บนใบหน้าเนียนไว้ได้ นางตอบเบาๆ 

41
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"ข้าไม่ทนัได้มอง"

ดูเหมือนเขาจะหัวเราะออกมาทีหนึ่ง

หลี่ชีฉือแปลกใจเล็กน้อย เพราะแทบไม่เคยได้ยินอีกฝ่ายหัวเราะ

จากนัน้เขาก็บอกว่า "มแีผลจากลกูธนูหนึง่แห่ง แผลจากดาบสองแห่ง 

กับแผลตรงสข้ีางอีกแห่ง"

นางต่อให้ "แล้วก็ตรงต้นคอด้วย"

ฝูถิงชะงักไปเล็กน้อย "อืม"

"จบแล้วหรือ" นางนึกว่าเขาจะบรรยายรายละเอียดเสียอีก

ฝูถิงหวนนึกถึงรอยแผลเหล่านั้น แต่เหลือติดอยู่ในความทรงจ�า 

ไม่มากนกั

จ�าได้แค่ว่าปลายลูกธนูติดตะขอเอาไว้ ตอนดึงออกมาต้องแทง 

เข้าไปอกีครึง่ชุน่* เพ่ือถอดเง่ียงตะขอ จากน้ันถึงค่อยกระชากตวัลูกธนูทิง้ 

ในแนวทแยง ส่วนดาบฟันลกึเข้าไปสามชุน่จนเนือ้เหวอะ

แต่หากบรรยายให้นางฟังตามนี้ก็เหมือนบุรุษโอ้อวดวีรกรรม 

ความย่ิงใหญ่ของตนเองต่อหน้าสตร ีอกีท้ังยังจะท�าให้นางกลัวเสยีเปล่าๆ

เขาเอ่ยขึ้นอีกครั้ง "อืม จบแล้ว"

หลี่ชีฉือไม่พูดอะไรต่อ

ร่างสูงใหญ่เบียดประชิดจนแผ่นหลังนางแนบไปกับแผงอกก�าย�า  

ขาข้างหนึ่งของเขาก่ายนางไว้ด้วยซ�้า

แม้แต่สมัผสัสนทิแนบกว่าน้ียังผ่านมาแล้ว ช่วงน้ีเขากับนางอยู่ด้วยกัน

ตลอดแบบไม่มช่ีองว่าง กระน้ันพอมานอนเช่นนี ้นางก็ยังหน้าแดงไปถึงใบหู

อยู่ดี

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
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หญิงสาวระงับความฟุ้งซ่าน เลิกคิดต่อ แล้วหลับตาลง

เนื่องจากอยู่ในกองทัพ ฝูถิงจึงตื่นเช้ากว่าปกติ

ข้างนอกมีทหารลาดตระเวนท้ังกลางวันกลางคืน เสียงฝีเท้าดัง 

ไม่ขาดหู

เขาลืมตาขึ้น แล้วมองสตรีที่นอนเบียดชิดแผ่นอกเป็นอันดับแรก

นางหลับสนิทชนิดแทบจะไม่เปลี่ยนท่าสักนิด เขาเองก็เหมือน 

นอนกอดนางกลายๆ ทั้งคืนเช่นกัน

ฝถิูงใช้มอืยนัตัง่ลกุขึน้นัง่อย่างเงยีบเสยีง หลบุตามองเสีย้วหน้าละมนุ 

กับผมนุ่มทีส่ยายอยู่บนตัง่ แล้วเอือ้มมอืไปช้อนปอยหน่ึงขึน้มาลบูเล่นระหว่าง

ปลายน้ิว ก่อนจะวางลงดังเดิม

สมัผสัน้ันท�าให้ความรูส้กึใกล้ชดิอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนบงัเกดิข้ึน

ในใจ

เขาลกุลงจากตัง่โดยไม่ท�าเสยีงใดๆ ทัง้สิน้ จากนัน้ก็สวมเสือ้ผ้าอย่าง

คล่องแคล่วว่องไวแล้วเดินออกจากกระโจมไป

องครกัษ์ส่วนตัวคนหน่ึงยกอ่างน�า้มาให้ มผ้ีาเชด็ตวัพาดไหล่พร้อม

ด้านนอกฟ้ายังไม่แจ้ง ลมหนาวร�าเพยพัด หากแต่เขากลบัม้วนแขนเสือ้

วักน�า้เย็นล้างหน้าบ้วนปากอย่างคุ้นชนิ

ตอนทีใ่ช้มดีเล่มเลก็บางถากปลายคาง เสยีงฝึกทหารก็ลอยมาแต่ไกลๆ 

แล้ว

เขาชะงัก ก่อนจะสั่ง "ไปบอกพวกนั้นให้เบาหน่อย"

องครักษ์รับค�าสั่ง

"พี่สาม"
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เมื่อเสียงนี้ดังขึ้นฝูถิงก็วางมีดลง เช็ดปลายคางแล้วหันไปมอง

หลัวเสี่ยวอี้เดินน�าผูกู้จิงเข้ามา ข้างหลังยังมีผูกู้ซินอวิ๋นอีกคน

"ท่านผูบ้ญัชาการ ช่วงท่ีผ่านมาพวกเราไปรบกวนทีจ่วนไว้มาก เมือ่วาน

ยังสร้างเหตวุุ่นวายในกองทัพ รูสึ้กละอายแก่ใจเหลอืเกิน" ชายสงูวยัเอ่ยขึน้ 

หลงัท�าความเคารพ

ผูกู้ซินอวิ๋นค้อมศีรษะค�านับเขาเช่นกัน

ฝูถิงกล่าว "มิได้ แต่คาดว่าเผ่าผูกู้ยังมีงานต้องจัดการอีกมาก  

พวกท่านควรกลับกันได้แล้วล่ะ"

ประโยคน้ันท�าให้หลวัเสีย่วอ้ีผงะ เขามองพ่ีสามอย่างประหลาดใจ

เผ่าผกูู้มคีวามดีความชอบ พ่ีสามของเขาจงึรกัษามารยาทเสมอมา  

เพ่ิงเคยพูดจาเป็นเชงิไล่แขกเช่นนีค้รัง้แรก

ผูกู้จิงก็ตั้งใจจะไปอยู่แล้ว จึงตอบว่า "ท่านผู้บัญชาการกล่าวถูก  

ควรกลบัแล้วจรงิๆ"

ส่วนหลานสาวของเขาแอบเงยหน้ามองฝูถิงเงียบๆ

หลวัเสีย่วอีย้ิม้กว้าง หาเรือ่งพูดกลบเกล่ือน "มาคราวหน้าสถานการณ์ 

ในเผ่าต่างๆ ก็ดขีึน้หมดแล้ว ช่วงน้ีคงต้องยุ่งกันหน่อยจริงๆ นัน่ล่ะ"

ผกูู้ซนิอวิน๋พลันเอ่ยเสยีงแผ่ว "กว่าจะถึงคราวเผ่าผกูู้ของเราได้มาใหม่ 

ก็ต้องอกีสองสามปีเป็นอย่างต�า่"

"เช่นนัน้เจ้าก็เป็นสาวเตม็ตวัแล้วส"ิ หลวัเสีย่วอีก้ระเซ้าแล้วถามต่อ  

"พ่ีสามว่าจรงิหรอืไม่"

ฝูถิงพยักหน้า "ถึงวัยที่ต้องมองหาผู้กล้าชาวผูกู้สักคนแล้ว"

หลัวเสี่ยวอ้ีหัวเราะชอบใจ แม้แต่ผูกู้จิงยังพลอยหัวเราะไปด้วย 

ขณะมองหลานสาว
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ผูกู้ซินอวิ๋นเอาแต่ก้มหน้าเงียบ

ฝถิูงรดัชายแขนเสือ้พลางพยักหน้าให้สองปูห่ลาน "ในกองทพัยังต้อง 

ฝึกซ้อมกันอกี เอาตามน้ีแล้วกัน"

พูดจบเขาก็หมุนตัวเดินจากไป

หลัวเสี่ยวอี้เดินตามมากระซิบกระซาบ "พ่ีสาม ข้าหูฝาดไปหรือไร  

เมือ่ครูท่่านไล่แขกหรอื"

"ไม่ต้องพูดมาก"

ฝถูงิไม่ได้ตาบอด เมือ่วานม้าตวันัน้ตกตืน่ได้จงัหวะเหมาะเหมง็ ใช่ว่า 

เขาจะไม่รูว่้าเกิดอะไรขึน้

นางเป็นเพียงเดก็สาวผูห้นึง่ทีเ่ขาไม่เคยใส่ใจ ไม่นับว่าเป็นคนคุน้เคย

ส�าหรบัเขาด้วยซ�า้ การจะเอาเรือ่งเอาราวกับนางนัน้ยิง่ไม่ต้องพูดถึง เพียงแต่

เขาไม่ชอบปาหีพ่รรค์น้ี ให้กลบัไปเสยีโดยเรว็ดีกว่า

อีกอย่างหลี่ชีฉือจะได้ไม่รู้สึกว่าไล่ยากด้วย

หลงัแต่งตวัเสรจ็โดยมซีนิลูป่รนนบิตัริบัใช้ หลีช่ฉีอืก็กินโจ๊กข้าวฟ่างใสๆ 

ไปหน่ึงถ้วยเลก็

ท้องฟ้าข้างนอกสว่างจ้าแล้ว เสียงจ้อกแจ้กของผู้คนดังข้ึนทุกที  

ดเูหมอืนจะมเีสยีงต้อนม้าด้วย

นางใช้ผ้าเช็ดปาก ลุกขึ้นท�าท่าจะเดินออกจากกระโจม ฝูถิงก็เดิน 

เข้ามาพอดี

"คนเผ่าผูกู้ก�าลังจะไปแล้ว" เขาบอกนาง

หลี่ชีฉือถามอย่างประหลาดใจ "เร็วถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

นางมองออกไปข้างนอก เห็นคนเผ่าผูกู้ก�าลังจูงม้าอยู่จริงๆ
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หญิงสาวนกึในใจว่าหรอืจะเป็นเพราะเมือ่วานตนใช้วาจารนุแรงเกินไป

จนเดก็สาวเจบ็ปวด

ผูม้าเยือนคอืแขกท่ีควรรบัรอง ในเมือ่จะไปแล้ว นางย่อมท�าเฉยไม่ได้

"เช่นนั้นก็ไปส่งพวกเขาหน่อยเถิด" นางบอกเขา

ฝถิูงเตรยีมการไว้อยู่แล้ว เขาตอบพลางหยิบแส้ม้าขึน้มา "พวกเขา

ออกเดินทางจากกองทัพโดยใช้เส้นทางลัด หนทางสัญจรล�าบาก เจ้า 

ไม่ต้องไปหรอก"

หลี่ชีฉือนิ่งคิดเล็กน้อย "เช่นนั้นข้าขี่ม้าไปกับท่านก็ได้"

ชายหนุ่มมองนางนิ่งๆ ก่อนจะเดินออกไปสั่ง "จูงม้ามาตัวหนึ่ง"

ซินลู่ได้ยินดังนั้นก็หยิบเสื้อคลุมกันลมมาห่มให้ผู้เป็นนายตนทันที

หลี่ชีฉือผูกสายเสื้อคลุมพลางเดินออกจากกระโจม

เผ่าผูกู้จัดสัมภาระมากันง่ายๆ ไม่มีอะไรต้องเตรียมตัวมากนัก  

ใช้เวลาไม่นานก็เก็บของเสร็จเรียบร้อย

ทางกองทัพส่งทหารอารักขาออกไปกองหนึ่ง

ทกุคนข้ึนม้า เตรยีมตัวออกเดินทาง ทันใดนัน้ก็เห็นแม่ทพัหนุม่กับ 

ฮหูยินข่ีม้าตามกันมาจากทางกระโจมใหญ่

ผกูู้จงิรบีหันหัวม้ามาขอบคุณ "จะรบกวนท่านผูบ้ญัชาการกับฮหูยิน

ไปส่งด้วยตนเองได้อย่างไรเล่า"

"ไม่เป็นไร ไปกันเถิด" ฝูถิงตอบ

หลีช่ฉีอืข่ีม้าตามหลงัเขาด้วยความเรว็ก�าลงัด ี เห็นผกูู้ซนิอว๋ินอยูใ่น

ขบวนเดนิทาง

แม่นางน้อยสวมชุดลายริ้วเมฆแบบชาวหู ถักผมเปียเดี่ยว น่ังอยู ่

บนหลงัม้า มองนางเป็นอนัดบัแรก ก่อนจะลดสายตาลงมองอาชาทีน่างขีอ่ยู่  
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ดทู่าคงไม่คิดว่านางจะข่ีม้าเป็น จากน้ันก็เบอืนหน้าไปทางอืน่

หลังออกจากค่ายทหาร ไม่มีใครพูดจากันตลอดทาง

จวบจนข้ึนมาบนภูเขา หนทางค่อนข้างวิบาก ต้องข่ีม้าตามกัน 

แบบเรยีงเดีย่ว ถึงค่อยสนทนากันบ้าง

หลี่ชีฉือมองทางสายแคบเล็กราวกับไส้แพะ แต่พอพ้นช่วงนี้ไปได้ 

ก็เป็นทางราบแล้ว

นางเหลยีวมองไปรอบตวั เส้นทางลดัสายน้ีช่วยย่นระยะกว่าทางหลวง

มากจรงิๆ

ฝูถิงที่อยู่ข้างหน้าหันมาบอก "คอยตามหลังใกล้ๆ เข้าไว้"

หญิงสาวจบับังเหียนมองลงไปจากทางบนเขา แม้จะไม่ลกึนกั แต่ก็

อนัตรายพอตวั

เมือ่มองไปข้างหน้าอกีครัง้ ม้าของฝถิูงก�าลงัเดนิเป็นเส้นตรงแหน็ว  

ม้าทีน่างขีอ่ยู่เหมอืนหาจ่าฝงูเจอ ถงึได้เดินตามม้าเขาโดยไม่เฉยีงเฉแม้แต่

นดิเดยีว จนพ้นทางช่วงน้ีมาได้อย่างราบรืน่

หลังเข้าสู่ทางราบ เสียงเพลงก็ลอยมาเบาๆ

หลีช่ฉีอืหันไปมอง พบว่าผกูู้ซนิอว๋ินก�าลงัร้องเพลงอยู่ บทเพลงภาษาหู

กังวานกระทบโสตทุกคน

พวกเผ่าผูกู้บางคนร้องคลอตาม

หญิงสาวขี่ม้าขึ้นไปจนเสมอกับสามี "นางร้องเพลงอะไรน่ะ"

ฝูถิงเหลือบมองมาแวบหนึ่ง "ไม่รู้"

หลีช่ฉีอืไม่ใคร่เชือ่นกั ขนาดภาษาทูเจว๋ียเขายังรู ้แล้วภาษาหูแดนเหนอื

อนัเป็นถิน่ตนเองจะไม่รูไ้ด้อย่างไร มหิน�าซ�า้เผ่าผกูู้ยังมคีวามเป็นมาเกีย่วพัน 

กับทเูจว๋ียอย่างลกึซึง้อกีด้วย
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นางถามย�้า "ท่านฟังไม่ออกจริงหรือ"

เขาหมุนมือพันบังเหียน "ไม่ออก"

คราวนี้หลี่ชีฉือยอมเชื่อและไม่ได้ถามต่อ

มหีรอืฝถิูงจะฟังไม่ออก น่ันเป็นบทเพลงรกัของเผ่าหแูดนเหนอืทีส่ตรี

ร้องให้ชายคนรกัฟัง

แต่ในเมื่อไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เขาก็ไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจ

เสียงเพลงเงียบหาย ขบวนเดินทางก็หยุดลงเช่นกัน

ผูกู้จิงหันมาคารวะผู้บัญชาการกับฮูหยินอีกคร้ัง ขอให้พวกเขา 

ไมต้่องตามส่งต่อ ส่งถึงตรงน้ีก็พอแล้ว

ฝถิูงชกัม้าออกไปก้าวหนึง่ เป็นสญัญาณเรยีกอกีฝ่ายมาพูดคุยกัน

เรื่องที่คุยยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับราษฎรเหมือนเดิม

หลี่ชีฉือหันไปมองผูกู้ซินอวิ๋นจากบนหลังม้า

เด็กสาวเองก็ก�าลังมองมาทางนี้เช่นกัน

"รกัษาตวัด้วย" นางส่งย้ิมให้อกีฝ่ายเหมอืนอย่างตอนทีพ่บกันครัง้แรก

ผูกู้ซินอวิ๋นค�านับตอบโดยไม่พูดอะไร

ฝูถิงคุยกับผูกู้จิงเสร็จก็ขี่ม้ากลับมา รั้งบังเหียนเปลี่ยนทิศทาง  

"ไม่ต้องกลับกองทัพแล้ว ตรงกลับจวนเลย"

จากน้ันก็พูดต่ออกีประโยค "วางใจเถิด จะมคีนดูแลพาหลีเ่ย่ียนไปส่ง 

เป็นอย่างด"ี

หลีช่ฉีอืเห็นเขามแีก่ใจพูดถึงหลานชายตนก็ยิม้ "นบัแต่เริม่เรยีนรูจ้าก

พวกท่าน เขาก็เปลีย่นไปมาก ข้าไม่กังวลเท่าไรแล้ว"

ฝูถิงไม่เอ่ยค�า

บนถนน ผูกู้ซินอวิ๋นมองสองสามีภรรยาขี่ม้าจากไปไกลขึ้นเรื่อยๆ
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ผกูู้จงิตบหวัหลานสาว ส่ายหน้าย้ิมๆ พร้อมพูดอะไรบางอย่างเป็น

ภาษาหู

เด็กสาวก้มหน้านิ่งเงียบ

คนอื่นดูไม่ออก แต่มีหรือปู่แท้ๆ จะไม่ล่วงรู้จิตใจนาง

ผูกู้จิงพูดให้ข้อคิดแก่หลานสาวเป็นภาษาหูว่า "ท่านผู้บัญชาการ 

เป็นผู้ปกครองแดนแปดมณฑลสิบส่ีเมืองให้สงบร่มร่ืน บุรุษเช่นนี้เป็นดัง 

เหย่ียวผงาดเวหา ไม่ยอมลงให้ใคร นอกจากเขามเีจ้าอยู่ในใจน่ันล่ะถึงจะยอม

หบุปีก...ทว่าใจเขามคีนอืน่แล้ว"

ตรงหน้าประตูเมือง ฝูถิงสั่งให้คนอ่ืนๆ กลับกองทัพ เหลือเพียง

องครักษ์คนสนิทเท่านั้น

พอม้าได้ย�่าพื้นราบในเมืองก็ควบเร็วขึ้นทันที

เขาเริ่มท้ิงห่างไปไกล หลี่ชีฉือต้องหนีบสีข้างม้าให้มันว่ิงเหยาะๆ  

ถึงค่อยไล่ตามทัน

"ท่านขี่เร็วเกินไปแล้ว"

ฝูถิงให้ม้าชะลอฝีเท้า แล้วหันมามองนาง "เจ้าก็ไล่ตามมาได้นี่"

ทกัษะขีม้่าของนางไม่ด้อย ข้อน้ีเขามองออก เพียงแต่ตดิท่ีมบีรรดาศกัดิ์

เซีย่นจูค่�า้คอ จงึจ�าต้องส�ารวมกิรยิาเวลาอยู่ในเมอืงเท่าน้ันเอง

ไม่ผดิจากท่ีคดิ นางตอบกลบัมาเบาๆ ว่า "ท่านจะให้ข้าวิง่ไล่ตามท่าน 

ในเมอืงหรอืไร"

มมุปากฝถิูงกระตุกทหีนึง่ เขาพยายามกลัน้ย้ิม มองถนนสายกว้าง 

ทีถู่กอาบด้วยแสงแดดเบ้ืองหน้า ผูค้นไม่นับว่ามากนัก

อยู่ๆ เขาก็อยากให้นางละความส�ารวมลงบ้าง ไหนๆ เวลาอยู่กับเขา 
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นางก็เคยไม่ส�ารวมมาหลายครัง้หลายคราแล้ว

ชายหนุ่มตอบ "จะลองดูก็ได้นี่"

พูดจบเขาก็ควบม้าพุ่งน�าไปก่อน

หลีช่ฉีอืขมวดคิว้มองตามหลงัร่างสงูใหญ่ทีพุ่่งออกไปราวกับลกูศร 

ก่อนจะเหลอืบมององครกัษ์ท่ีตามมาข้างหลงั แล้วขวยใจเกินกว่าจะอยู่ต่อ 

เพราะรูส้กึว่าพวกเขาก�าลงัดูอย่างสนุกสนาน

นางห่มเสื้อคลุมกันลมกับหมวกม่านแพร กระชับบังเหียนไว้ในมือ  

แล้วควบม้าตามไปบ้าง

ขีม้่าด้วยความเรว็สงูมาตลอดทาง พอใกล้ถึงจวนผูบ้ญัชาการถึงค่อย 

เหน็ร่างบนหลงัม้าของฝถิูง

จากนั้นเขาก็หายไปอีก

หลีช่ฉีอืถูกชายผูน้ี้แกล้งเล่นเอาเถิดเจ้าล่อมาหลายครัง้จนหมดแก่ใจ 

จะไล่ตามต่อ ทว่าไหนๆ ก็ใกล้จะถึงประตจูวนอยูแ่ล้ว นางจงึควบม้าจนถึง 

ทีส่ดุ

หญิงสาวกระโดดลงจากหลังม้าอย่างคล่องแคล่วเมื่อถึงหน้าจวน 

ส่งบังเหียนให้บ่าว จากนั้นก็เดินเข้าไปข้างใน

ฝถิูงเข้าจวนมาก่อนแล้ว ก�าลงัด่ืมสรุาเผาดาบกล้าจากในถุงอยู่บน

เฉลยีงทางเดนิด้วยสหีน้าขบขนั

อยู่ดีๆ จะแกล้งนางด้วยเหตุใดก็ไม่รู้

พอฝูถิงหันไปอีกทีก็เห็นหลี่ชีฉือเดินลิ่วๆ เข้ามา น้อยนักที่นางจะ 

เดนิเรว็ถึงเพียงน้ี ดเูหมอืนครัง้ก่อนทีไ่ด้เห็นจะเป็นตอนท่ีตามหาหลานชาย

นางเกล้ามวยเบี่ยงข้าง เลิกคิ้วเล็กน้อย เม้มปากหลวมๆ ระหว่าง 

ก้าวเดนิ เขามองแล้วก้มหน้าเก็บถุงสรุาใส่อกเสือ้ จากนัน้ก็ยืดตวัยืนตรง
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หลีช่ฉีอืมองซ้ายมองขวามาตลอดทางกไ็ม่เหน็เขา จวบจนเดินมาถึง

หน้าเรอืนใหญ่ มอืข้างหน่ึงก็เอ้ือมออกมาดึงนางเข้าไปข้างใน

ประตูถูกปิดลง ฝูถิงกอดนางไว้เต็มวงแขน

หญิงสาวสะดุ้งเฮือก แล้วผลักเขาออก

นี่...ยังสว่างโร่อยู่แท้ๆ

ทว่าเขาอุ้มนางเดินไปที่เตียงเรียบร้อยแล้ว

พอวางนางลงก็เคลื่อนตัวเข้าทาบทับร่างบางทันที

ครั้งนี้ก็...ทรมานเหมือนครั้งก่อน

ร่างเล็กสั่นระริก กลั้นเสียงร้องครางไว้โดยไม่รู้ตัว

จนตอนหลังนางยกแขนข้างหนึ่งขึ้นเกาะเก่ียวล�าคอแกร่ง เนื้อตัว 

อ่อนปวกเปียกราวกับละลายเป็นน�้า จากนั้นก็กระซิบเบาๆ ตรงริมหูเขา 

เหมอืนจงใจว่า "...เหตุใดรบีร้อนถึงเพียงนี"้

แต่เพียงไม่นานเสียงหวานก็เงียบหาย เพราะพูดอะไรไม่ออก

เขาดุดันจริงจังขึ้นมาคราใด นางใช้ความคิดไม่ได้เอาเสียเลย

กล้ามเน้ือก�าย�าเกรง็เครยีดไปท้ังร่าง ประโยคเมือ่ครูข่องนางท�าให้เขา 

ขบกรามแน่น

จวบจนเห็นนางมีสีหน้างงงันเลื่อนลอยเหมือนความคิดไม่ท�างาน  

เขาถึงได้ยอมย้ังมอืชะลอจงัหวะการเคลือ่นไหวลงเล็กน้อย

ดวงหน้าขาวลออเป็นสีแดงซ่านราวกับดอกท้อที่บานสะพรั่ง

หลี่ชีฉือที่เป็นเช่นนี้ เขามองเท่าไรก็ไม่เบื่อเลย

กว่าหลี่เยี่ยนจะกลับมาก็หลังจากนั้นอีกนาน
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หลัวเสี่ยวอี้พาเด็กชายมาส่ง ส่วนตนเองก็ตามมาสอนวรยุทธ์ให้

เหมอืนอย่างเคย ตอนเดนิมาถึงเฉลียงแล้วเห็นพ่ีสามออกจากเรือนยังบอก 

ย้ิมๆ ว่า "จดัการเรือ่งเผ่าผูกู้เสรจ็เสยีที หลังจากน้ีพ่ีสามก็ได้มเีวลาพักสกัระยะ

แล้ว"

ฝูถิงตลบคอเสื้อชุดทหาร ส่งเสียงรับว่า "อืม"

ฝ่ายตรงข้ามถามต่ออย่างไม่คิดอะไร "พ่ีสะใภ้เล่า ไม่ได้ไปส่ง 

พวกเผ่าผกูู้ด้วยกันกับพ่ีสามหรอื"

หลีช่ฉีอืเดินตามหลังสามอีอกมา สีแดงเรือ่ยังไม่จางหายไปจากใบหน้า

หลี่เยี่ยนร้องทักนาง "ท่านอาหญิง"

นางตอบรับด้วยเสียงแผ่วหวิว

หลัวเสี่ยวอี้ถูไม้ถูมือ "พ่ีสะใภ้ วันน้ีข้าขออยู่กินอาหารท่ีจวนด้วย 

ได้หรอืไม่"

"เอาสิ" หลี่ชีฉือยิ้มให้คนถาม แล้วช�าเลืองมองฝูถิง

เขายืนตวัตรงตระหง่านอยูต่รงน้ัน จดัเครือ่งแบบให้เข้าทีเ่รยีบร้อยแล้ว
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ความจริงหลี่ชีฉือไม่ได้สนใจฟังว่าหลัวเสี่ยวอี้พูดอะไรบ้าง ได้แค่

เออออไปตามเรือ่งเท่านัน้

ฝูถิงจัดเครื่องแบบเสร็จแล้วหันมามองนาง มองเพียงแวบเดียว 

ก็ปรายตาไปทางคนสนิท "ยังมอีะไรอีกหรอืไม่"

หลวัเสีย่วอีรู้้สกึว่าสายตาพ่ีสามไม่เป็นมติรนัก ราวกับว่าเขาเข้ามา

ขดัจงัหวะสองสามภีรรยาอย่างนัน้

เขาสมัผสัได้ตัง้แต่เมือ่ครูแ่ล้วว่าพ่ีสามกับพ่ีสะใภ้ท่าทางแปลกชอบกล 

แต่บอกไม่ถูกว่าแปลกตรงท่ีใด คนหนึ่งจัดเครื่องแบบทหาร ส่วนอีกคน 

หน้าแดง บรรยากาศไม่เหมอืนทะเลาะกันเสยีด้วย

ขนุพลหนุม่หัวเราะแหะๆ "เมือ่ครูพ่วกเรามารบกวนพ่ีสามกับพ่ีสะใภ้ 

หรอืไม่"

หลีชี่ฉอืหน้าร้อนย่ิงกว่าเก่าเมือ่ได้ยินอย่างนัน้ ทว่าท�าได้แค่เก็บอาการ

42
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ย้ิมตอบกลบัไปอย่างสขุมุ "ใช่ท่ีใดกันเล่า"

หลัวเสี่ยวอี้ดึงแขนหลี่เย่ียนพลางอธิบาย "พอดีซื่อจื่อกลับถึงจวน 

ก็อยากมาหาพ่ีสะใภ้ ข้าเลยตามมาด้วยเท่าน้ันเอง ไม่ได้มเีจตนาจะมารบกวน

แต่อย่างใด"

แม้จะไม่รูต้้นสายปลายเหตุ แต่หลีเ่ย่ียนก็ถูกเอามาเป็นหนงัหน้าไฟ

เสยีแล้ว เขาได้ยินอาเขยถามเช่นนัน้ก็กลวัอกีฝ่ายจะไม่พอใจ รบีบอกว่า 

"หลานไม่ได้มธุีระอะไรหรอกขอรบั จะกลบัเรอืนเดีย๋วนี"้

พูดจบเขาก็หันไปทางหล่ีชฉืีอ "ท่านอาหญิง หลานกลบัเรือนก่อนนะ

ขอรบั"

"อืม" หลี่ชีฉือยังตอบด้วยท่าทางลอยๆ

หลัวเสี่ยวอี้ถามอีกค�าก่อนไป "พ่ีสามกับพ่ีสะใภ้ก็ยังไม่ได้กินอะไร

กระมงั จะสัง่ให้บ่าวยกมากินด้วยกันดีหรอืไม่"

หลี่ชีฉือตอบเบาๆ โดยไม่มองใครทั้งสิ้น "ไม่ล่ะ ข้าจะกินในห้อง"

ฝูถิงกล่าว "เจ้ากินของเจ้าไปเถิด"

พ่ีสามพูดจาเหมอืนไล่กันอกีแล้ว หลวัเสีย่วอีไ้ด้ยินดงันัน้จงึรีบเผ่น 

"เช่นน้ันข้ากินกับซือ่จือ่ตามเดิมแล้วกัน"

พูดจบเขาก็ลากหลี่เยี่ยนเดินออกไปด้วย

ฝูถิงถึงค่อยหมุนตัวมามองภรรยาตรงๆ "ไม่เพลียหรือ"

ประโยคนัน้ท�าให้ไอร้อนท่ีเบาบางลงแล้วแล่นซูข่ึน้บนดวงหน้างามใหม่ 

จากน้ันเขาก็พูดขึน้อกี "จะตามออกมาด้วยเหตุใดกัน"

หลี่ชีฉือมองชายหนุ่มอย่างอดไม่อยู่ นัยน์ตาของเขาด�าเข้ม สีหน้า

เคร่งขรมึ

นางเบนสายตาออกมาพลางพึมพ�าเบาๆ "ข้าพูดไม่ผดิเลย บุรุษเช่นท่าน
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ร้ายกาจจรงิๆ"

ฝถิูงจ้องอกีฝ่าย ถามเสยีงเครยีด "แค่เพราะเป็นตอนกลางวันน่ะหรือ"

หญิงสาวหน้าแดงขึน้มาอกี ตรงึสายตาอยู่บนร่างเขานิง่ๆ โดยไม่พูด 

อะไร

เขาถูกนางมองจ้องเช่นนัน้ก็สาวเท้าเข้าไปหาก้าวหนึง่แล้วก้มหน้าลง 

"บอกแล้วไม่ใช่หรอืว่าเรือ่งเช่นน้ีขึน้อยู่กับข้า"

นยัน์ตาคูง่ามไหวระรกิ ก่อนจะพึมพ�า "ท่านเป็นผูบ้ญัชาการมาเช่นนี ้

หรอืไรนะ"

ฝูถิงพยักหน้า ไม่ขุ่นเคืองท่ีถูกยอกย้อนเล็กๆ น้อยๆ "ถูกต้อง  

แปดมณฑลสิบสี่เมืองของแดนเหนือขึ้นอยู่กับข้าทั้งสิ้น เจ้าเองก็เช่นกัน"

สแีดงเรือ่ท่ีจางหายไปแล้วฉีดซ่านข้ึนบนใบหน้าอกีครัง้ เมือ่คิดได้ว่า 

วันนีไ้ม่ได้เพียงแค่เสยีความส�ารวมท่ีเซีย่นจูพึ่งมเีท่าน้ัน แทบจะหลดุค�าว่า  

'คนบุม่บ่าม' ออกไปอยู่แล้ว ทว่านยัน์ตาด�าเข้มท่ีจ้องเขมง็ท�าให้นางย้ังปากไว้

ฝูถิงถามซ�้าอีกครั้ง "ออกมาด้วยเหตุใด"

"ข้าอยากเรียกคนให้เตรียมน�้าอาบ" นางตอบ

ชายหนุม่เม้มปากกลัน้ย้ิมเพราะรูส้าเหตดีุ เมือ่ครูน่างเหงือ่ออกท้ังตวั

ภาพทีน่างเน้ือตัวอ่อนปวกเปียกเหงือ่อาบชุม่ยังตดิตา เขายกมอืลบู

ต้นคอ เลกิทวนความทรงจ�า ทว่าไม่มวัีนพูดออกมาเดด็ขาด

คนสนทิทัง้สองของนางยังไม่กลับมา เขาจงึบอกว่า "เรยีกสาวใช้สองคน

มาจดัการแล้วกัน"

หลีช่ฉีอืส่งเสียงร้องเรยีก "ใครก็ได้ มาน่ีซ"ิ แล้วหมนุตัวกลบัเข้าห้อง

เขามองนางเดนิเข้าไปข้างใน จากน้ันก็เลีย่งไปห้องหนงัสอืก่อน จะได้ 

ไม่อยู่เกะกะนาง
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กว่าหลวัเสีย่วอ้ีจะกินอาหารเสรจ็และสอนวรยุทธ์หลีเ่ย่ียนไปสักพัก 

เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควร

เมือ่ได้ยินบ่าวไพร่บอกว่าพ่ีสามของตนอยู่ในห้องหนังสอื เขาจงึค่อย 

ไปหาอกีฝ่ายอย่างสบายใจ

เมือ่เปิดประตเูข้าไปแล้วเห็นฝถิูงสวมเสือ้ผ้าเดนิออกมาจากด้านหลงั

ฉากบงัตา ลกัษณะเหมอืนเพ่ิงอาบน�า้มาใหม่ๆ เขาก็เดาะลิน้ "กลางวันแสกๆ 

เหตุใดพ่ีสามถึงได้พิถีพิถันถึงเพียงน้ี"

ฝถิูงอยู่ในชดุล�าลอง กระชบัสาบเสือ้คลมุ แล้วผกูผ้าคาดเอวพลางถาม 

"มอีะไรอกีล่ะ"

ฝ่ายตรงข้ามบอก "เมือ่ครูไ่ม่อยากเกะกะพ่ีสามกับพ่ีสะใภ้ ข้าเลยไม่ได้

พูดตรงๆ"

"อย่าลีลา มีอะไรก็ว่ามา" ฝูถิงสั่ง

หลวัเสีย่วอีย้ิ้มร่า "ข่าวด ีตอนกลบัออกจากกองทพั ข้าแวะไปถามว่า 

เรือ่งซ้ือขายลกูสตัว์ไปถึงทีใ่ดแล้ว เจ้าอืน่ยังไม่ได้ขยับตวักันสกัราย มแีต่ 

เจ้าตราการค้ารปูปลาเจ้าเดยีวท่ีเริม่ด�าเนินการแล้ว เลยจะมาบอกพ่ีสาม

เท่าน้ันล่ะ"

ฝูถิงมองอีกฝ่าย "เริ่มเร็วถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

"นัน่น่ะส ิ ข้าเองก็ประหลาดใจเช่นกัน เลยมาบอกพ่ีสามโดยเฉพาะ" 

หลัวเสี่ยวอี้ร�าพึงร�าพัน "ลูกพันธุ์วัวลูกพันธุ์แพะเป็นสินค้ามีชีวิต ต้องหา 

แหล่งซือ้ จดัหาก�าลังคน แล้วยังต้องวางแผนเส้นทางขนส่งให้ด ีแต่ละข้ันตอน

ต้องใช้เงินใช้เวลาท้ังน้ัน นี่ผ่านไปไม่ทันไร เผ่าผูกู้เพ่ิงเดินทางกลับเอง  

ตราการค้ารปูปลาก็รดุหน้าไปถึงเพียงน้ีแล้ว บอกได้อย่างเดียวว่าต้องทุนหนา

และใจถึง ไม่เช่นน้ันจะมปัีญญาท�าได้อย่างไร"
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น�้าเสียงนี้เต็มไปด้วยความอิจฉา

ฝูถิงพับแขนเสื้อพลางหวนนึกถึงตอนเรียกพวกพ่อค้ามาประชุม  

หลงจูผู๊น้ั้นบอกว่าไม่รูแ้น่นอนด้วยซ�า้ว่าร้านค้าในเครอืพวกตนมอียู่ด้วยกัน

ทัง้สิน้ก่ีแห่ง

"เป็นคนค้าขายเหมือนกันหมดแท้ๆ เหตุใดพวกเขาถึงมักจะทุ่มเท 

เป็นพิเศษเสมอเลยนะ" เขาต้ังข้อสงัเกต

ค�าถามของเขาท�าให้หลัวเสี่ยวอี้ผงะ แล้วเกาจมูกสองทีพลางใช้ 

ความคดิ "เจ้านีทุ่้มเทมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว คงเป็นพ่อค้าทีม่ธีรรมาภิบาล 

อย่างทีพ่วกเผ่าผกูู้ว่านัน่ล่ะ"

ฝูถิงใคร่ครวญอยู่ชั่วอึดใจ "ตามข้าไปข้างนอกหน่อย"

แม้ไม่รู้ว่าอยู่ๆ ผู้บังคับบัญชานึกอย่างไรข้ึนมา หลัวเสี่ยวอี้ก็ยัง 

รบีตามไปแต่โดยดี

กว่าซินลู่กับชิวซวงจะกลับถึงจวนก็เย็นมากแล้ว

หลี่ชีฉือก�าลังนั่งจิบชาอยู่บนเก้าอี้ขาไขว้ในเสื้อผ้าชุดใหม่

หน้าต่างในห้องถูกปิดไว้ตลอดจนถึงตอนนี้ อากาศจึงไม่ถ่ายเท  

กลิ่นหอมของน�้าอาบอุ่นๆ อบอวลชัดเจนท่ีสุด นอกจากนั้นยังมีกล่ินอ่ืน 

เจอืแทรกอยู่จางๆ

หลี่ชีฉือคิดว่าเป็นกลิ่นอายของฝูถิง

นางได้กลิ่นนี้จากเครื่องแบบทหารของเขามาหลายคร้ังหลายครา 

และย่ิงชดัท่ีสดุยามถูกเขากอด ไม่เหมน็...และมคีวามพเิศษ ดทู่าคงเป็น 

กลิน่เฉพาะตัวของบรุษุแดนเหนอืผูน้ี้

"นายหญิง" ชิวซวงเดินเข้ามาหา แล้วกระซิบความคืบหน้าเรื่อง 
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การค้าขายกับเผ่าหูให้นางฟังเบาๆ

นางรูว่้าก่อนกลบัจวนชวิซวงแวะเวยีนไปตามร้านค้าหลายแห่ง เมือ่

ได้รูว่้างานรดุหน้าอย่างราบรืน่ก็รบีกลบัมา

หลี่ชีฉือนิ่งฟังอย่างตั้งใจจนจบ จากนั้นก็พยักหน้า

นางสัง่การลงไปว่าย่ิงเรว็เท่าไรก็ยิง่ด ี ทุกคนถึงได้ท�างานกนัว่องไว 

ถึงเพียงนี้

ซนิลูท่ีอ่ยู่อกีทางจดุตะเกียงพลางรายงาน "ดเูหมอืนท่านผูบ้ญัชาการ 

จะออกไปข้างนอกกับขนุพลหลวั ไม่รูไ้ปท�าอะไรกันเจ้าค่ะ"

ได้ฟังดังนั้นหลี่ชีฉือก็วางถ้วยชาลง แล้วลุกเดินไปที่ตั่ง ก่อนจะ 

กวักมอืเรยีก "เอาบญัชเีล่มใหม่มาซ ิ ข้าจะฉวยโอกาสระหว่างท่ีเขาไม่อยู่ 

อ่านเสยีหน่อย"

วันน้ีฝถิูงท�านางสตไิม่อยู่กับเนือ้กับตวัเกือบทัง้วนั นางจงึอยากหา 

งานท�าบ้าง

ซินลู่เดินไปหยิบมาให้

ผู้เป็นนายสั่งพลางรับสมุดบัญชี "คอยเฝ้าข้างนอกเอาไว้"

สาวใช้ทั้งสองถอยออกไปพร้อมกัน

ต่างยืนเฝ้าอยู่จนเกือบค�า่ ชวิซวงก็อดจะสะกิดสหายแล้วเอ่ยเตือนเบาๆ 

ไม่ได้ "...อย่าให้นายหญิงอ่านต่ออีกเลย ท่านผู้บัญชาการออกไปป่านนี้ 

ยังไม่กลบัเสยีที จะไม่ให้นายหญิงได้พักผ่อนบ้างหรือ"

พอซนิลูเ่ข้าไปในห้องก็พบว่าผูเ้ป็นนายน่ังพิงตัง่หลับไปแล้ว นางจึง

ค่อยๆ ดึงสมดุบญัชใีนมอือีกฝ่ายไปเก็บให้เรยีบร้อย

ก�าลังจะเดินกลับมาปลุกผู้เป็นนายก็ได้ยินชิวซวงที่อยู่ข้างนอก 

ส่งเสยีงเรยีกท่านผูบ้ญัชาการ นางจงึรบีประสานมือถอยออกไป



82 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 2

ฝูถิงเพิ่งจะกลับจวนก็ตอนนี้เอง

ทันทีที่เข้ามาในห้องก็เห็นหลี่ชีฉือนั่งเอนตัวอยู่บนตั่ง

เขานึกในใจว่าป่านน้ียังไม่นอน จะแรงดีเกินไปแล้ว จวบจน 

เดินเข้าไปใกล้ถึงได้เห็นว่านางหลับอยู่

ดวงตาคมเหลือบมองเตียง ก่อนจะหันมามองหญิงสาวอีกครั้ง

นางมกัจะหลบัสนทิ ไม่ขยบัตวัแม้แต่นดิเดยีว แพขนตายาวหลบุลง 

อย่างนุม่นวลใต้แสงตะเกยีง ดูสขุสงบจนเหมอืนไม่ใช่ความจริง

พอเขาขยับมือถึงได้รูว่้าตนยังถือแส้ม้า เขาวางมนัลงแล้วเดินเข้าไป 

โน้มตวัใช้มอืหนึง่ประคองต้นคอนาง อีกมอืช้อนเข้าใต้ข้อพับเข่า

ส�าหรบัเขาแล้วหลีช่ฉีอืตวัเบานดิเดยีว ให้สมัผสัโหวงหวิวเมือ่อุม้ไว้ใน 

วงแขน

สองเท้าของเขาย�่าพรมทอปูพื้นอย่างไร้สุ้มเสียงจนถึงเตียงนอน

อยู่ๆ หลี่ชีฉือก็รู้สึกตัวตื่น

ภาพแรกท่ีเห็นคืออกกว้าง สวมชุดชาวหูสีขาวอมฟ้าเรียบๆ ไม่ได ้

ตดัเย็บจากแพรพรรณเนือ้ดอีะไรนกั ซ�า้ยังค่อนข้างเก่า นางจ�าได้ว่าเป็น 

ชดุล�าลองของเขา

สายตาของนางมองไล่ขึ้นไปยังปลายคางคมสัน จนถึงใบหน้า 

หล่อเหลา

สมองของนางตืน่ตวัจากความงวัเงยีมาตระหนักว่าเขาก�าลงัอุม้นางอยู่ 

ส่ิงท่ีนึกได้ล�าดบัถัดมาคอืสมดุบญัชท่ีีอ่านค้างไว้ นางตวดัตามองไปท่ีตัง่  

จากนัน้ก็มองไปยังประตหู้อง เห็นว่าประตปิูดสนิทก็ค่อยเบาใจ แสดงว่าซนิลู่

กับชวิซวงเข้ามาจดัการเรยีบร้อยแล้ว

ดวงตางามเบนกลับมาหาฝูถิงอีกครั้ง เห็นริมฝีปากของเขาเป็น 
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อนัดบัแรก เรยีวปากบางเฉยีบมกัจะเม้มเป็นเส้นตรงอยูเ่สมอ

เพียงไม่ก่ีชั่วยามก่อน ริมฝีปากคู่น้ันยังพร่างพรมลงมาทั่วร่างจน 

เนือ้ตวันางเตม็ไปด้วยเหง่ือ

ทว่าก็ยังไม่จุมพิตกลีบปากนางเหมือนเดิม

ฝูถิงวางร่างเล็กลงเมื่อเดินมาถึงเตียงนอน ก่อนจะเพ่ิงตระหนักว่า 

นางตืน่แล้ว

เขาเม้มปากยืนตัวตรงแหน็ว

แขนเสื้อพลันถูกนางดึงทีหนึ่ง

ชายหนุ่มหลุบตามอง "ยังตื่นไม่เต็มตาหรือ"

"ตื่นแล้ว" เสียงนุ่มยังแหบพร่าเล็กน้อย อยู่ๆ นางก็ถามข้ึนอย่าง 

ไม่มีปี่มีขลุ่ย "ท่านเคยจูบหญิงอื่นหรือไม่"

"อะไรนะ"

น�า้เสยีงเช่นนีไ้ม่แปลกหูส�าหรบัหลีช่ฉีอื นางรู้ได้ว่าเขาเร่ิมไม่สบอารมณ์

แล้ว เนตรงามไหววาบ ก่อนจะเอ่ยเนิบๆ "ได้ยินว่าท่านเป็นยอดชายในดวงใจ 

ทีส่ตรท้ัีงแดนเหนอืคะนงึหา ข้าเลยถามเช่นนี"้

เขาพ่นหัวเราะออกมาทางจมูก "ข้าไม่ยักเคยได้ยินมาก่อน"

แดนเหนอืมงีานให้ดแูลมากมาย ล�าพังแค่ประคบัประคองให้รอดพ้นไป

แต่ละปีก็หดืขึน้คอแล้ว เขาจะเอาเวลาท่ีใดมาสนใจว่าตนเองเป็นยอดชาย 

ทีห่ญิงอืน่คะนงึหาหรอืไม่

ขอเพียงพวกทูเจวี๋ยไม่คะนึงหาเขาก็ดีพอ

หลี่ชีฉือเตือน "ท่านยังไม่ได้ตอบค�าถามข้าเลยนะ"

ค�าถามน้ีโพล่งออกมาแบบไม่มีหัวมีหาง เหมือนนึกข้ึนได้ก็ถาม  

อนัท่ีจรงินางยังแปลกใจกับตนเองเช่นกัน
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นางนึกว่าเขาคงไม่ตอบแล้ว จึงได้หันไปดึงผ้าห่ม

ฝถิูงยืนตวัตรงมองดวงตาหลบุต�า่ของหญิงสาว ก่อนจะเลือ่นสายตา

ลงไปหากลบีปากคู่น้ัน คิดไปว่านางยังไม่ต่ืนเต็มตา

"ไม่เคย" เขาตอบ

หลี่ชีฉือหันมามองอีกฝ่าย

เขาพูดซ�้าอีกครั้งเมื่อถูกนางจ้อง "ไม่เคย มีแต่เจ้าผู้เดียว"

ค�าว่า 'มแีต่เจ้าผูเ้ดียว' จูโ่จมหวัใจอย่างจงัจนนางน่ิงงัน ถึงกับลมืไป 

ด้วยซ�า้ว่าเมือ่ครูต่นถามอะไรเขา

ฝถิูงมองท่าทีนัน้ แล้วเดินไปด้านหลงัฉากบงัตา ล้างมอืด้วยน�า้เย็น

ในอ่าง

เขาไม่เคยจูบใครทั้งสิ้น เว้นแต่นาง...หลี่ชีฉือเพียงผู้เดียว

หลังคนเผ่าผูกู้จากไป จวนผู้บัญชาการก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบ 

ดงัเช่นปกติ

หลี่ชีฉือตื่นแต่เช้าตรู่ นางนึกว่าตนเองต่ืนเช้ามากแล้ว ทว่าพอ 

หันไปมองข้างตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่า

พอนางลุกขึ้นนั่ง ซินลู่ก็เข้าห้องมาปรนนิบัติ

"ท่านผูบ้ญัชาการเพ่ิงออกจากจวนเมือ่ครูน้ี่เองเจ้าค่ะ" สาวใช้รายงาน 

โดยไม่ต้องรอให้ผูเ้ป็นนายเอ่ยปากถาม ขณะช่วยใส่เส้ือผ้าให้อกีฝ่าย

"เข้ากองทัพอีกแล้วหรือ" หลี่ชีฉือถาม

เมื่อวานหลัวเสี่ยวอี้เพ่ิงจะพูดอยู่หยกๆ ว่าพวกเผ่าผูกู้กลับไปก็ได้ 

มเีวลาพักผ่อนสกัระยะ เหตุใดเขาถึงได้เริม่ท�างานอีกแล้วเล่า

"ไม่ทราบเจ้าค่ะ แต่เห็นขุนพลหลัวมารออยู่นอกจวน"
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หลีช่ฉีอืนึกได้ว่าเมือ่วานท้ังคูอ่อกไปข้างนอกด้วยกัน เหน็จะมงีานจริงๆ 

นางจงึไมไ่ด้ถามต่อ

ฝูถิงเดินอยู่หน้าจวนในเครื่องแบบทหารครบชุด ห้อยดาบไว ้

ตรงบั้นเอว

หลัวเสี่ยวอี้จูงม้าเข้ามาข้างๆ "พ่ีสาม ข้าบอกให้พักผ่อนสักระยะ 

ไม่ใช่หรอื เหตใุดถึงท�างานอีกแล้วเล่า"

ชายหนุ่มเอื้อมมือไปรับบังเหียนพลางหยุดยืนหน้าม้า "แดนเหนือ 

มงีานมากมาย เจ้าจะท�าแทนข้าหรอืไร"

"เมื่อวานตอนที่ข้าพูดท่านก็รับฟังนี่นา"

ฝูถิงไม่ได้รับฟังเพราะคิดถึงตนเอง แต่คิดถึงหลี่ชีฉือต่างหาก  

คนเผ่าผูกู้กลับไป นางก็ได้พักเสียที

เขามแีผ่นดนิอนัไพศาลของแดนเหนอืรออยู่ตรงหน้า จะพักได้อย่างไร

แม่ทัพหนุ่มถาม "เรื่องที่ให้จัดการไปถึงที่ใดแล้ว"

หลัวเสี่ยวอี้ตอบ "ข้าคอยจับตามองตราการค้านั้นตามที่ท่านสั่ง 

ท�างานแคล่วคล่องว่องไวไร้ทีต่จิรงิๆ ผ่านไปแค่คนืเดยีว ลองไปถามใหม่  

งานก็รดุหน้าไปอกีขัน้แล้ว คาดว่าอกีไม่นานคงได้แลกเปลีย่นของกบัเผ่าหู"

เมือ่วานเขาออกไปตระเวนรอบเมอืงกับพ่ีสามจนค�า่ถึงค่อยกลบัจวน 

แวะเวยีนไปดรู้านค้าในเมอืงทีใ่ช้ตรารูปปลาแทบครบทกุแห่ง

พ่ีสามให้เขาคอยติดตามการค้าขายครั้งนี้ เขาจึงท�าตามอย่าง 

ตั้งอกตั้งใจ

หลัวเสี่ยวอ้ีพูดต่อ "เจ้าน้ีไม่ได้แค่มีเงินกับท�างานเร็วอย่างเดียว  

ได้ยินว่ายังเปิดร้านค้าในแดนเหนืออกีเป็นจ�านวนมาก มหิน�าซ�า้ยังมคุีณธรรม
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ถึงเพียงนี ้ไม่แน่ว่าวันข้างหน้าอาจช่วยเหลอืพวกเราอกีก็ได้"

ฝูถิงหันขวับมามอง "เมื่อครู่เจ้าว่าอย่างไรนะ"

ฝ่ายตรงข้ามผงะ "พี่สามถามถึงอะไรหรือ"

"เจ้าบอกว่าอยู่ๆ พวกเขาก็เปิดร้านค้าในแดนเหนือเป็นจ�านวนมาก?"

หลวัเสีย่วอีพ้ยักหน้า "ขอรบั ข้าก็เพ่ิงรูต้อนทีพ่ี่สามสัง่ให้คอยจบัตามอง 

นีล่่ะ"

ฝูถิงถามอีก "ตั้งแต่เมื่อไร"

คนสนิททบทวนความทรงจ�า "ดูเหมอืนจะหลังจากทีพ่วกเรากลบัจาก

เมอืงเกาหลนั เรยีกว่าผดุขึน้ราวกับดอกเหด็เลยทีเดียว ไม่ใช่เพียงในพ้ืนท่ี

มณฑลฮัน่ไห่เท่าน้ัน ยังเปิดร้านใหม่หลายแห่งในแต่ละเมอืง"

แม่ทัพหนุ่มนึกถึงร้านค้าแห่งแล้วแห่งเล่าท่ีไปตระเวนดูเม่ือวาน  

ร้านค้าเหล่าน้ีไม่ใช่ร้านค้าปลกีท่ัวไป หากแต่เป็นเครอืใหญ่ท่ีมเีจ้าของเดยีวกัน 

แยกดแูลตามพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบระเบียบ

เขาไตร่ตรองอยู่นาน ก่อนจะตวัดตัวขึ้นม้า "ท�าหนังสือส่งออกไป 

ให้ข้าที"

หลัวเสี่ยวอี้ปีนขึ้นม้าตามบ้างพลางถาม "หนังสืออะไรหรือ"

"ข้าอยากพบเถ้าแก่ของพวกเขาสักครั้ง"
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หลี่เยี่ยนฝึกกระบวนท่าตามที่หลัวเสี่ยวอี้สอนให้อยู่ในสวน

พอยืดตวัยืนตรงหลังจบท่าสุดท้าย เขาก็มองไปข้างบนพร้อมถามเขนิๆ 

"เป็นอย่างไรบ้างขอรบัท่านอาหญิง"

วันนีห้ลีช่ฉีอืมาสอบถามเรือ่งการเรยีนของเขาโดยเฉพาะ พอถามว่า 

ฝึกยุทธ์ไปถึงทีใ่ดแล้ว หลานชายจงึแสดงฝีมอืให้ดู

นางยืนอมย้ิมประสานมอืทอดตามองอยู่ห่างๆ "อาดไูม่ออกหรอกว่า 

เก่งหรอืไม่เก่ง บอกได้เพียงว่าเจ้าล�า่สนัข้ึนกว่าแต่ก่อน ซ่ึงเป็นเร่ืองด"ี

หลีเ่ย่ียนปาดเหง่ือออกจากหน้าผากด้วยรอยย้ิมกว้าง เท่านีก็้ถือเป็น 

ค�าชมแล้ว

พอจะเดนิเข้าไปหาผูเ้ป็นอาก็ต้องประหลาดใจเมือ่เห็นชวิซวงวิง่เหยาะๆ 

มาจากด้านนอกสวนอย่างรบีร้อน "เกิดอะไรขึน้หรือ"

หลีชี่ฉอืเหลอืบตามอง คนสนทิของนางส�ารวมกิริยาเสมอ น้อยนัก 

43
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ทีจ่ะเป็นเช่นน้ี

ชิวซวงวิ่งเข้ามาตรงหน้า "นายหญิง มีเรื่องส�าคัญเจ้าค่ะ"

สีหน้าสาวใช้ดูไม่สู้ดีนัก นางถามทันที "มีอะไร"

ฝ่ายตรงข้ามกระซบิ "มหีนังสอืมาจากกองบญัชาการว่าท่านผูบั้ญชาการ

เรยีกพบเถ้าแก่เจ้าค่ะ"

หลีช่ฉีอืผงะ ก่อนจะถามอย่างจบัต้นชนปลายไม่ถูกนกั "เถ้าแก่คนใด"

ชวิซวงตอบอย่างร้อนใจ "เถ้าแก่กิจการของเราก็ต้องเป็นนายหญิงสิ

เจ้าคะ"

สหีน้าของหลีช่ฉีอืแขง็ค้าง เก็บประโยคน้ันมาไตร่ตรองโดยละเอยีด

สองรอบ

เหตุใดฝูถิงถึงอยากพบเถ้าแก่กิจการได้เล่า

"เจ้าแน่ใจหรือ" นางไม่ใคร่เชื่อนัก

ชิวซวงพยักหน้ายิก "รับรองว่าไม่ผิดแน่นอนเจ้าค่ะ ขุนพลหลัว 

ถือหนังสอืไปส่งท่ีร้านค้า ส่ังให้น�าไปมอบถึงมอืเถ้าแก่โดยเร็วทีส่ดุ บอกว่า 

ท่านผูบ้ญัชาการเป็นคนสัง่การด้วยตนเอง จะชกัช้าไม่ได้เป็นอนัขาด"

ความตกตะลึงผ่านพ้น หลี่ชีฉือต้ังสติกลับมาใช้ความคิดได้ใหม ่

อย่างรวดเรว็ "ได้แจ้งเหตุผลด้วยหรอืไม่"

"ไม่ได้แจ้งเจ้าค่ะ" ชิวซวงตอบ "แค่บอกว่าเรียกพบเถ้าแก่"

นางนิ่งไปเพราะก�าลังเรียบเรียงความคิด

หลี่เยี่ยนได้ยินตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี

ท่านอาหญิงของเขาเป็นเถ้าแก่กิจการ ท่านอาเขยอยากพบเถ้าแก่  

มเิท่ากับอ้อมไปไกลโยชน์แต่สดุท้ายคนท่ีได้พบคือท่านอาหญิงหรอกหรือ

คนค้าขายมสีถานะต�า่ต้อยมาต้ังแต่โบราณ เขาจงึไม่กล้าแพร่งพราย 
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เรือ่งทีอ่าหญิงแอบท�าการค้าแบบลบัๆ ให้ใครรู ้ ฟังอย่างนีก็้อดเป็นกังวล 

ไมไ่ด้ เขาจงึหนัไปถามหลีช่ฉีอืเบาๆ "ท่านอาหญิง ร้ายแรงหรือไม่ขอรับ"

หญงิสาวครุน่คิดอยู่ครูห่นึง่ก็ย้ิมให้หลานชาย "เจ้าไม่ต้องวิตกหรอก 

ควรท�าสิง่ใดก็ท�าสิง่นัน้ เรือ่งนีเ้ด๋ียวอาจดัการเอง"

หลีเ่ย่ียนพยักหน้าอย่างว่าง่าย เพราะเชือ่ฟังผูเ้ป็นอามาแต่ไหนแต่ไร 

"หลานก็ท�าได้แค่ปิดปากรกัษาความลบัให้ท่านอาหญิงเท่านัน้"

"อืม เท่านีก็้พอแล้วล่ะ" นางเหลอืบมองชวิซวงแวบหนึง่เมือ่พูดจบ 

ก่อนจะเดนิออกจากสวน

ชิวซวงเดินตามไปอย่างรู้กัน

จวบจนเดินออกมานอกสวนแล้ว หลี่ชีฉือถึงค่อยเอ่ยว่า "เวลาน้ี 

เรายังไม่รูส้าเหตุ อย่าเพ่ิงตีตนไปก่อนไข้"

ในจวนผูบ้ญัชาการแห่งน้ี คนท่ีรูต้วัตนเบือ้งหลงัของนางมแีค่ชวิซวง  

ซนิลู ่แล้วก็หลีเ่ย่ียนเท่านัน้

ยังไม่แจ้งว่าเหตุใดฝูถิงถึงได้อยากพบนาง นางจะตื่นตูมไปเอง 

ก่อนไม่ได้

รอเขากลับมาก่อนค่อยว่ากัน...นางคิดในใจ

สามเค่อหลงัยามเซนิ* ตอนบ่าย หลีช่ฉีอืเก็บสมดุบญัชใีส่ตูที้ละเล่ม  

แล้วคล้องกุญแจให้เรยีบร้อย

พอนั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างนอก

นางลกุขึน้ยืน ก�าลงัจะเดนิออกไปก็ปะกับร่างของชายหนุ่มท่ีเดนิสวน 

เข้ามา นางก้าวขาออกไปนอกประตูแล้ว จงึหวิดจะชนกับเขา

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
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ฝูถิงรั้งฝีเท้ามองหญิงสาวตรงหน้า "จะออกมาหรือ"

"เปล่า" นางถอยหลังก้าวหนึ่งเพื่อหลีกทางให้อีกฝ่าย

เขาจ้องมองนาง ก่อนจะเดินเข้าห้อง ดึงแส้ม้าท่ีเหนบ็อยูต่รงบัน้เอว

มาโยนไปอกีทาง จากนัน้ก็หนัไปหยิบถ้วยชาบนโต๊ะ

หลี่ชีฉือตรึงสายตาอยู่บนร่างสามี ดูเหมือนเขากลับจากท�างาน 

บางอย่าง รองเท้าหุ้มแข้งถึงได้เลอะฝุน่ประปราย

พอเห็นเขาฉวยกาน�้าเย็นๆ มารินใส่ถ้วยอย่างไม่คิดมาก นางก็ 

เดนิเข้าไปรนิชาร้อนท่ีเพ่ิงต้มเสรจ็ใหม่ๆ ส่งให้แทน "ดืม่น่ีดกีว่า"

ฝถิูงก�าลงัจะยกถ้วยน�า้เย็นข้ึนจ่อปาก นางก็ย่ืนน�า้ชามาให้เสียก่อน 

เขาหลบุตามองดวงหน้าเนียน จากน้ันก็วางถ้วยในมอืลง รบัถ้วยชาจากนาง 

มาดืม่อกึหนึง่

แม้น�า้ชาจะเป็นของสงูค่าราคาแพง แต่เพราะใส่เคร่ืองเทศปริมาณมาก

ลงไปต้มรวมกันจงึไม่ช่วยดับกระหาย

ดังนั้นหลังดื่มชาเขาจึงยังหยิบถ้วยน�้าเย็นมาดื่มต่ออยู่ดี

ดวงตาคมตวัดมองหญิงสาวอกีครัง้ อนัท่ีจรงิก็พึงใจกับการปรนนบิตั ิ

ของนางพอควร

หลีช่ฉีอืถามพลางจบัสงัเกตสหีน้าสาม ี "ได้ยินว่าเร่ืองค้าขายของเผ่าห ู

คบืหน้าไปได้ด้วยดหีรอื"

ฝูถิงตอบรับว่าอืม แล้วดื่มน�้าเย็นอีกอึกจึงค่อยวางลง

"พ่อค้าเหล่านั้นใช้การได้หรือไม่" นางถามต่อ

แม่ทพัหนุ่มนึกถึงตราการค้ารปูปลาขึน้มาทนัทโีดยไม่ได้ตัง้ใจ "ก็ด"ี

จากนั้นก็เหลือบมองนาง "เหตุใดถึงได้ถามเรื่องนี้"

หลีช่ฉีอืตอบ "วันน้ีชวิซวงไปซือ้ของข้างนอก เหน็เสีย่วอีเ้ดินออกมา
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จากร้านค้าทีใ่ช้ตรารปูปลา ท่าทางเหมอืนเข้าไปถ่ายทอดค�าสัง่ เลยกลบัมา 

เล่าให้ข้าฟัง ข้านกึว่างานรดุหน้าไม่ดีนักจงึได้ถามท่าน"

นางอธิบายและค่อยๆ ตะล่อมสูป่ระเดน็ท่ีต้องการทลีะนดิ "หลวัเสีย่วอี ้

ไปถ่ายทอดค�าสัง่จรงิหรอืไม่"

เขาตอบอย่างไม่ปิดบงั "ไม่มอีะไรหรอก ข้าแค่อยากพบเถ้าแก่ของ 

พวกเขาเท่าน้ัน"

"เพราะเหตุใดเล่า" ในที่สุดนางก็ดึงเข้าเรื่องที่อยากรู้ได้แล้ว

ฝูถิงมองหน้านางอีกครั้ง

หลีช่ฉีอืลอบก�ามอื "ข้าก็แค่สงสยัว่าเหตใุดผูบ้ญัชาการเช่นท่านถึงได้

อยากพบพ่อค้าผูห้น่ึง"

ฝูถิงตอบ "หยั่งเชิงให้รู้ตื้นลึกหนาบาง"

พูดจบเขาก็เดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังฉากบังตา

ก่อนหน้านีห้ลวัเสีย่วอีก็้เอ่ยถามเช่นกันว่าเหตใุดเขาถึงต้องเรียกพบ

เถ้าแก่ผูห้นึง่ เขาตอบกลบัไปว่า...อะไรทีผ่ดิปกตย่ิอมไม่ชอบมาพากลเสมอ

ชว่ยเหลอืกองบญัชาการโดยไมส่นใจการสญูเสยีของฝ่ายตนเชน่นี้  

แค่ครั้งเดียวเขายังพอเชื่อว่าเกิดจากคุณธรรม แต่หากมีครั้งท่ีสองย่อม 

เป็นไปไม่ได้

เถ้าแก่น่ันไม่ใช่คนแดนเหนือ ถึงข้ันไม่เคยเยือนแดนเหนือมาก่อน 

ด้วยซ�้า แต่กลับยอมละทิ้งวิสัยแสวงหาผลก�าไรของพ่อค้า ช่วยเหลือ 

กองบญัชาการกับแดนเหนอืหลายครัง้หลายครา น่ีออกจะแปลกเกินไปแล้ว

หลายปีก่อนก็เคยมกีองบญัชาการหลายแห่งบอกว่าจะช่วยออกหน้า

แทนเขา ไปทลูฮ่องเต้ถึงความทุกข์ยากของแดนเหนอืโดยละเอยีด ราชส�านกั

จะได้ให้ความส�าคัญกับภูมภิาคน้ี
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เขาเอะใจแต่แรก ทว่าไม่ได้พูดมาก

ไปๆ มาๆ กลายเป็นว่าคนเหล่าน้ันต้องการม้าสายพันธ์ุดีกับทหารกล้า

เป็นการแลกเปลีย่น

สดุท้ายพอไม่ได้ดังใจหวงั กองบญัชาการเหล่าน้ันก็พูดเอาดเีข้าตวั  

ไม่เคยขอร้องแทนกองบญัชาการกองทพัพิทกัษ์อดุรแม้เพียงครึง่ค�า ซ�า้ร้าย 

ยังตดัหน้าชงิขอเงนิจากราชส�านักเองเสยีอีก

บากบั่นมาจนถึงทุกวันน้ี เขาไม่เคยเชื่อว่าโลกเราจะมีเรื่องดีๆ  

เกิดขึ้นได้อย่างไร้สาเหตุ

ขนาดในราชส�านกัยังมกีารต่อรองผลประโยชน์ นบัประสาอะไรกับ

พ่อค้าทีใ่ห้ความส�าคัญกับผลก�าไร

ตราการค้าท่ีมีทรัพย์มั่งค่ังกว่าเจ้าอ่ืน อีกทั้งบัดนี้ยังเปิดร้านค้า 

ทัว่ท้ังแดนเหนอื กลบัมคีวามเก่ียวข้องกับกองบัญชาการหลายทางท้ังท่ียัง

ไม่รู้จักมักคุ้น ซ�้ายังแทรกซึมเข้าไปมีบทบาทส�าคัญต่อความเป็นอยู่ของ

ราษฎร

แดนเหนือทุกข์เข็ญมาหลายปี ตอนน้ีสถานการณ์เพ่ิงจะดีข้ึน เขา 

จงึต้องรอบคอบให้มาก

หลีช่ฉีอืยังยืนอยู่ข้างโต๊ะเลก็ ใคร่ครวญค�าพูดของเขา นางไม่กล้าซกัไซ้

มากเกินไปนัก ทว่าก็ไม่รู้ว่าเขาอยากหย่ังเชงิเรือ่งใด จงึยังหาทางรบัมอืไม่ได้

หญิงสาวช�าเลอืงมองฉากบงัตา ฝถิูงไม่ได้เข้าไปข้างหลงัเสยีทเีดยีว 

แค่ถูกฉากบงัไว้ครึง่หนึง่ ครึง่ท่ีโผล่ออกมาเพ่ิงจะเริม่ถอดเคร่ืองแบบทหาร 

ก�าลงัก้มหน้าก้มตาแกะชายแขนเสือ้

เหมอืนจะสมัผสัได้ว่าถกูจ้อง เขาจงึหยุดมอืพร้อมหันมามองนางเขมง็ 

"ยังมเีรือ่งอยากถามอีกหรอื"
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นางจะถามเรือ่งเดมิต่อก็ไม่ได้ ไม่เช่นน้ันจะโจ่งแจ้งเกินไป จงึเฉไฉ 

ไปถามอย่างอืน่ "ในมณฑลฮัน่ไห่มท่ีีใดน่าไปบ้าง"

ค�าถามนัน้ท�าให้เขากวาดตามองหญิงสาวอกีคร้ัง นกึในใจว่าวันนีน้าง

เป็นอะไรของนาง ถึงคอยแต่ถามเรือ่งทีไ่ม่เก่ียวข้องกับตนเองตลอด

กระนัน้เขาก็ยังตอบให้ "ทีท่ีไ่ปได้มมีากอยู่ แต่ทีท่ีไ่ปสะดวกเห็นจะ 

มแีต่วัดพุทธเท่าน้ัน"

"วัดพุทธที่ใด" นางถาม

"วัดที่เจ้าเคยไป" เขาตอบ

หลีช่ฉีอืนึกได้ เพราะเคยไปวัดพุทธทีอ่ยู่นอกเมอืงแค่แห่งเดยีว นาง

นิ่งคิดอยู่ชั่วครู่ก็เสนอขึ้นว่า "ถ้าอย่างไรเราไปอยู่ที่วัดพุทธแห่งนั้นสักพัก 

ดหีรอืไม่"

เขาเหลือบตามามอง "เพราะเหตุใด"

นางตอบเบาๆ "อยู่ในจวนไม่มีบรรยากาศฤดูใบไม้ผลิให้สัมผัส 

สกัเท่าไร ข้าเลยคิดว่าไปอยู่ข้างนอกอาจดีขึน้บ้าง"

หญิงสาวอ้างเหตุผลส่งเดช ไม่รู้ว่าเขาจะตอบตกลงหรือไม่

ฝถิูงเม้มปาก ถอดเครือ่งแบบพลางคิดกับตนเองว่าดเูหมอืนนางจะ

เพ่ิงเคยขออะไรเป็นครัง้แรก

หลี่ชีฉือก�าลังจ้องมองเขาอย่างรอคอยค�าตอบ

เขามองหน้านาง ก่อนจะผงกศีรษะ "ข้าจะให้เสี่ยวอี้ไปจัดการ"

"เจ้าค่ะ" นางทรดุตวัลงนัง่ทีโ่ต๊ะช้าๆ เมือ่พูดจบ แล้วช�าเลอืงไปทางสามี

อกีครัง้ ไม่นกึเลยว่าเขาจะตอบรบัอย่างง่ายดาย

จากนั้นก็ร�าพึงในใจ หาว่าเขาเป็นคนบุ่มบ่าม เอาเข้าจริงบุรุษผู้นี ้

จะบุม่บ่ามก็เฉพาะเวลาอยู่บนเตยีงเท่าน้ัน ยามปกติความคิดลกึล�า้เฉยีบคม
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อย่างย่ิง ไม่เช่นนัน้มหีรอือยู่ๆ จะสัง่การเช่นน้ี

เช้าวันรุง่ข้ึนหลวัเสีย่วอีไ้ปท�างานตามค�าสัง่พ่ีสามของตน แล้วเร่งรดุ 

มาท่ีจวนผูบ้ญัชาการ

บ่าวไพร่จ�านวนหนึ่งจัดเตรียมรถม้าไว้พร้อม

เขายืนรอหน้าจวนสกัพักก็เห็นพ่ีสามเดนิออกมา จงึปร่ีเข้าไปรายงาน  

"พ่ีสาม เตรยีมการทางวัดเรยีบร้อยแล้ว"

เตรียมการท่ีว่าคือสั่งให้ทหารที่คัดเลือกมาสองกองแต่งชุดล�าลอง 

เฝ้าอยู่นอกวัดตามค�าสัง่ของฝถิูง จะได้รกัษาความปลอดภยัโดยไม่เกะกะ 

คนทัว่ไปท่ีมาจดุธูปไหว้พระ

หลวัเสีย่วอ้ีพูดจบก็ถามต่อ "เหตใุดจู่ๆ  พ่ีสะใภ้ถึงได้อยากไปอยู่วัดเล่า"

ฝูถิงตอบ "นางอยากไปก็ไปน่ะสิ"

หลัวเสี่ยวอี้กระเซ้า "พี่สามนี่ช่างรักพี่สะใภ้จริงๆ"

ฝ่ายตรงข้ามตวัดตามอง "ไปเบิกทางไป"

ขุนพลหนุ่มเดินยิ้มกริ่มไปขึ้นม้าที่อยู่หน้าขบวน

หลี่ชีฉือเดินออกจากจวนภายใต้ผ้าคลุมกันลมไหมแล้วมองสามี 

"เสร็จแล้ว"

ฝูถิงพยักหน้า เอื้อมมือไปจับบังเหียนตวัดตัวขึ้นม้า

ซนิลูกั่บชวิซวงแบ่งหน้าทีกั่น คนหนึง่เลกิม่าน คนหน่ึงวางไม้รองให้ 

ผูเ้ป็นนายเหยียบขึน้รถม้า

เช้าตรู่เช่นนี้ยังไม่มีคนมาไหว้พระ บริเวณวัดจึงสงบเงียบเชียบ

ประตูใหญ่เปิดออกจนสุด ภิกษุทุกรูปยืนเรียงแถว
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เจ้าอาวาสได้ยินว่าผูบ้ญัชาการกับฮหูยินจะมาพักอยู่ทีวั่ดระยะส้ันๆ 

ก็เกณฑ์ภิกษุทั้งหมดออกมารอต้อนรับตรงประตูใหญ่แต่เช้า

ราวครึ่งชั่วยามให้หลังก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งข้ึนมาบนเขา เจ้าอาวาส

กุลกุีจอเข้าไปคารวะ

"ท่านผู้บัญชาการ ฮูหยิน เชิญ..."

สองสามภีรรยาตามเจ้าอาวาสเข้าวัดโดยท่ีฝถิูงเดนิน�าหน้าหลีช่ฉีอื

วันนี้เขาสวมเครื่องแบบสีด�าสนิทแบบแมงป่อง พกกระบี่ ดูขึงขัง 

เฉยีบขาดกว่าปกต ิก่อนจะเดนิเข้าอารามนางจงึดงึแขนเสือ้ชายหนุ่มทีหน่ึง

ฝูถิงหันมาเห็นอีกฝ่ายมองเอวตนเองก็เข้าใจ

นางเตือนเขาว่าไม่ควรท�าให้ผู้ทรงศีลในวัดตื่นกลัว

เขาจงึปลดกระบีโ่ยนไปให้องครกัษ์คนสนิท แล้วถึงค่อยตามเจ้าอาวาส

เข้าไปข้างใน

เจ้าอาวาสผายมอืน�าทางท้ังคูม่าจนถึงเรอืนพักทีอ่ยู่ด้านหลงั บริกรรม 

ถึงพระพุทธองค์ค�าหนึง่ก่อนจะกล่าว "พอได้ทราบว่าท่านผูบ้ญัชาการกับ 

ฮหูยินจะมา อาตมาก็จดัห้องทีดี่ทีส่ดุในวัดไว้รอสองห้อง เน่ืองจากวัดเป็น

เขตศกัดิส์ทิธ์ิ จงึต้องเสยีมารยาทขอให้ท่านผูบ้ญัชาการกับฮหูยินพักแยกกัน

คนละห้อง"

หลีช่ฉีอืรูส้กึประหม่าเมือ่ได้ยินดงันัน้ จงึเหลอืบมองฝถิูงเป็นอนัดับแรก

โดยไม่รูต้วั

แววตาของเขานิ่งขรึมเป็นปกติ "ทราบแล้ว"

เจ้าอาวาสเอ่ยขอบคุณแล้วกลับออกไป

เขาเพิ่งจะหันมาทางนางก็ตอนนี้ "มองอะไร"

ที่แท้เขารู้ตัวว่าถูกมองแต่แรก
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นยัน์ตาคูง่ามไหววาบ ก่อนจะตวัดไปทางอืน่ "ไม่ได้มองอะไรเสยีหน่อย"

ชายหนุม่กลัน้ย้ิมตรงมมุปาก เพราะพอจะเดาได้ไม่มากก็น้อย ก่อนจะ

หันไปพิจารณาเรือนพัก เรือนของเขาอยู่ติดกับนาง แตกต่างกันไม่มาก  

เพียงแต่เรอืนซ้ายมือหันหน้าไปทางทศิใต้จงึสว่างกว่าหน่อย

เขาชิงเดินเข้าเรือนทางทิศเหนือก่อน

หลี่ชีฉือเห็นสามีเข้าเรือนพักแล้วก็เดินเข้าเรือนทางทิศใต้บ้าง

คนสนิททัง้สองตามเข้ามาจดัเตรยีมห้องหับให้นางอย่างคล่องแคล่ว

สกัพกัชวิซวงก็ค่อยๆ ขยบัเข้ามาใกล้ "นายหญิงจงใจเข้ามาอยู่วดั 

หรอืเจ้าคะ"

หลีช่ฉีอืพยักหน้า นางอยากสมัผสัฤดใูบไม้ผลอิะไรกันเล่า เป็นเพราะ 

เห็นฝถิูงเอาจรงิ นางอยู่ในจวนผู้บญัชาการอาจจะเคล่ือนไหวล�าบาก ออกมา

ข้างนอกค่อยสะดวกหน่อย

ชิวซวงกระซิบถามอีก "แล้วนายหญิงมีแผนหรือยังเจ้าคะ"

นางขมวดคิว้ส่ายหน้าน้อยๆ "กว่าหนังสือจะส่งไปถึงต้องใช้เวลาสกัพัก 

รบัมอืตามสถานการณ์ไปก่อน"

ชิวซวงหันไปสบตากับซินลู่ ต่างไม่พูดอะไรอีก ถือเสียว่าออกมา 

เทีย่วชมฤดใูบไม้ผลก็ิแล้วกัน

หลี่ชีฉืออยู่ในห้องพักครู่หนึ่ง ตอนที่เดินออกมาอีกครั้งพระอาทิตย์ 

เพ่ิงจะโผล่พ้นขอบฟ้า

สวนด้านหลงัปลกูต้นไม้ดอกไม้ไว้บ้าง แต่ฤดใูบไม้ผลแิดนเหนือมาถึง 

ช้ากว่าทีอ่ืน่ ความจรงิทัศนยีภาพฤดวูสนัต์ทีน่ีสู่จ้วนผู้บญัชาการไม่ได้ด้วยซ�า้  

ต้นท้อเพ่ิงตดิดอกก่ิงเดียว เกลีย้งโกร๋นไร้ใบ มแีต่ดอกตมูเท่าน้ัน
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นางยนืใต้ต้นไม้ แต่ไร้อารมณ์จะชมธรรมชาตโิดยสิน้เชงิ เพราะมวัแต่

คดิถึงปัญหาตงึมอื

ฝูถิงก�าลังจะออกจากวัด ตอนที่เดินผ่านนางก็รั้งฝีเท้าเล็กน้อย

หลีช่ฉีอืยืนอยู่ใต้ต้นท้อ หันข้างมาทางเขา คงเพราะมาอยู่วัด วันน้ี 

นางจงึเกล้ามวยผมท่ีดสุูขุม ไม่ใช้เครือ่งประดบัมรีาคา ดวงหน้าเกลีย้งเกลา 

ไร้เครือ่งประทนิโฉม แต่กลบัเห็นความขาวผ่องราวกับหิมะของผวิชดัเจนข้ึน

ไม่รู้ว่านางคิดอะไรอยู่ถึงได้ไม่ทันรู้ตัวว่าเขาเข้ามายืนข้างๆ

ชายหนุ่มไม่ได้ส่งเสยีง เหน็กิง่ท้อก่ิงหนึง่ทอดลงมาต้องมวยผมด�าขลบั 

แต่พอเบนสายตากลบัไปหานางก็พบว่ายังใจลอยเหมอืนเดิม

เขาเอื้อมมือไปหักก่ิงท้อแล้วมองดวงหน้าเนียนอีกครั้ง ก่อนจะยก 

ก่ิงท้อขึน้ทาบเรอืนผมภรรยา ดอกตมูเล็กๆ ตดักับสผีมของนาง ดรูาวกับเป็น

เครือ่งประดับ

เขามองๆ ไปก็ลดมือลง ไม่มีอารมณ์จะแกล้งนางเล่น ด้วยคิดว่า 

ตนเป็นถึงผู้บัญชาการแต่กลับไม่มีเงินเหลือใช้ จะเอาก่ิงท้อปักผมให ้

ฮหูยินตนเองก็กระไรอยู่

ในท่ีสุดหลี่ชีฉือก็หลุดจากภวังค์เมื่อสัมผัสได้ว่ามีอะไรมาโดนผม  

พอหนัไปมองถึงได้รูว่้าเขายืนอยู่ด้วย มอืถือแส้ม้าเตรยีมไว้แล้ว ทว่าอกีมอื 

กลบัถือก่ิงท้อ

"นั่นอะไร"

ฝูถิงโยนกิ่งไม้ทิ้ง "แค่กิ่งไม้ที่เพิ่งหักเมื่อครู่"

พูดจบเขาก็เดินออกไปข้างนอก

"ไปกองทัพหรือ" นางเอ่ยถาม

"อืม" เขาตอบโดยไม่หยุดเท้า



98 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 2

หลีช่ฉีอืคดิกับตนเองว่ายังดีท่ีไปกองทพั นางมองตามสามีจนลับตา 

แล้วรูส้กึเหมอืนมอีะไรติดอยู่บนผม พอลองเอามอืคล�าก็พบว่าเป็นดอกไม้ตูม

ดอกหน่ึง

นางใช้ปลายน้ิวหยิบมาพิศดู ไม่รู้ว่ามนัตดิอยู่บนผมนางตัง้แต่เมือ่ไร
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ชีวิตในวัดเรียบง่ายและจ�าเจ

ภายในหอเทศนา เสยีงบรรยายธรรมของเจ้าอาวาสเนิบช้าและสงบ

ภิกษุทุกรูปนั่งส�ารวมอยู่บนเบาะปูพื้น บรรยากาศสงัดเงียบ

หลี่ชีฉือที่มาร่วมฟังธรรมด้วยนั่งคุกเข่าราบอยู่หน้าสุด

หลงัเทศนาจบไปหน่ึงยก เจ้าอาวาสก็ปิดพระคมัภร์ีลง เอ่ยถามนาง

อย่างนอบน้อม "ไม่ทราบว่าฮหูยินฟังมาถึงตรงน้ีคดิเห็นอย่างไรบ้าง"

หลี่ชีฉือไม่ได้ตั้งใจมาน่ังฟังธรรมจริงๆ นางแค่อยากท�าตัวเหมือน 

คนมาอยู่วัดให้มากขึน้เท่านัน้ เมือ่ครูเ่จ้าอาวาสบรรยายธรรมเร่ืองใดบ้าง  

นางไม่ได้สนใจฟังแม้แต่ประโยคเดียวด้วยซ�า้

หญิงสาวพนมมอื โยนค�าถามกลบัไปด้วยเสยีงนุม่นวล "ขอค�าชีแ้นะ 

จากต้าซอืดกีว่าเจ้าค่ะ"

เจ้าอาวาสเอ่ยนามพระพุทธองค์ทหีนึง่ "พระพุทธองค์ตรสัว่าหากละท้ิง

44
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ธาตสุี ่ ซึง่ก็คอืธาตใุนร่างกายมนษุย์ ดิน น�า้ ลม ไฟได้ จติก็จะเปิดโล่งเสรี  

หลดุพ้นจากทางโลกได้"

หลี่ชีฉือถาม "ต้องท�าอย่างไรถึงจะสามารถละท้ิงธาตุสี่ ให้จิต 

เปิดโล่งเสรีได้เจ้าคะ"

ฝ่ายตรงข้ามตอบ "หากสามารถปล่อยวางจากความห่วงกังวลก็จะ 

ไม่อยากได้อยากม"ี

นางฟังแล้วอดขันไม่ได้ โลกน้ีมีสักก่ีคนกันท่ีสามารถปล่อยวาง 

ความห่วงกังวลได้อย่างแท้จรงิ

ตัวนางนี่ล่ะที่พกความห่วงกังวลอันหนักหนาที่สุดมาจากกวงโจว

นางกล่าว "ข้ายังอยากได้อยากม ี ดังน้ันข้าจงึเป็นแค่ปถุุชน มอิาจเป็น 

พระอรยิะเจ้าค่ะ"

เนื่องจากนางเป็นฮูหยินผู้บัญชาการ เมื่อพูดเช่นน้ัน เจ้าอาวาส 

จะแสดงธรรมกล่อมเกลาต่อก็กระไรเลย ได้แต่ยกมือประนมเอ่ยนาม

พระพุทธองค์ แล้วไม่พูดอะไรอีก

ซินลู่ที่ยืนข้างประตูด้านนอกโผล่หน้ามองมาข้างใน

หลี่ชีฉือเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นเอ่ยลาเจ้าอาวาสแล้วเดินออกไป

เมือ่ออกจากหอเทศนามาแล้ว นางก็เดนิน�าซนิลูต่รงไปยังวิหารหลกั

ภายในเตม็ไปด้วยควันธูปลอยอ้อยอิง่ ยังมคีนเข้ามาไหว้พระไม่มาก  

บางคนก�าลงัน่ังคกุเข่าสกัการะหน้าองค์พระ

ชวิซวงก�าลงัไหว้พระอยู่บนเบาะใบหน่ึง เมือ่กราบเสรจ็แล้วลกุข้ึนยืน  

คนทีอ่ยู่ข้างนางก็ลุกเดินออกไปแล้ว

คนผู้นั้นคือหนึ่งในหลงจู๊ประจ�าร้านค้าของหลี่ชีฉือ

ชวิซวงเดนิเข้ามากระซบิเบาๆ "นายหญิง ขุนพลหลวัส่งหนังสอืไปให้ 
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ร้านค้าอย่างเร่งด่วนแล้วเจ้าค่ะ เช่นนีต่้อให้เถ้าแก่อยู่ไกลสดุขอบฟ้าก็ยังต้อง 

ตอบกลบัมาภายในเวลาอันสัน้"

หลี่ชีฉือได้ฟังก็รู้ว่าฝูถิงมุ่งมั่นจะพบนางให้ได้

"ทางการเรยีกพบ คนค้าขายย่อมไม่มเีหตุผลให้ปฏเิสธ ย่ิงอีกฝ่ายเป็น 

ผูบ้ญัชาการกองทัพพิทักษ์อดุรด้วยย่ิงแล้วใหญ่"

เวลาน้ีนางยังไม่รูจ้ดุประสงค์ของฝถูงิ จะสุม่สีสุ่ม่ห้าหาคนมาสวมรอย

แทนไม่ได้ หากแผนการล้มเหลวขึน้มาจะได้ไม่คุ้มเสีย

ระหว่างก�าลงัใช้ความคดิอย่างหนกั หลวัเสีย่วอีก็้ก้าวเข้ามาในวิหาร

ทันทีที่เห็นขุนพลหนุ่ม หลี่ชีฉือมองเลยไปข้างหลังเป็นอันดับแรก  

สอดส่ายสายตาหาร่างของฝถิูงโดยไม่รูตั้ว แต่ก็ไม่พบ

หลัวเสี่ยวอี้มาคนเดียว เดินโท่งๆ เข้ามาในวิหารท้ังท่ียังไม่ได้ถอด 

เสือ้เกราะ

ปรากฏว่าเจ้าตัวก็ก�าลังตามหาฝูถิงอยู่เช่นกัน จึงอ้าปากถามนาง 

ทนัทีทีเ่ห็นหน้า "พ่ีสะใภ้ พ่ีสามมาท่ีน่ีบ้างหรอืไม่"

นางส่ายหน้า แล้วเอ่ยหลงัจากครุน่คดิอยู่ชัว่ครู ่"หากไม่ได้อยู่ในกองทพั 

ก็น่าจะกลบัจวนกระมงั คงไม่มาพักอยู่ในวัดทกุวันหรอก"

"จะเป็นไปได้อย่างไรเล่า" หลวัเสีย่วอ้ีหัวเราะ "พ่ีสะใภ้อยู่ทีน่ี ่ พ่ีสาม 

จะไม่มาได้หรอื"

หลีช่ฉีอืย้ิมขนัค�ากระเซ้าจนนัยน์ตาพราวระยับ อกีฝ่ายพูดราวกับว่า 

ฝถิูงเฝ้าวนเวียนรอบตัวนางอย่างไรอย่างน้ัน

หลัวเสี่ยวอี้มองไปรอบวิหารโดยไม่ทันสังเกตสีหน้านาง จากนั้นก็ 

เดินเข้ามาสองก้าวพลางว่า "เช่นน้ันข้าไปหาพ่ีสามที่จวนก่อนนะขอรับ  

อยู่ในวัดกินสรุาไม่ได้ จะท�าอะไรก็ไม่สะดวก"
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หญงิสาวขบขนั "ส�ารวมหน่อย อยู่ในวดัยังจะนึกอยากกินสุราอกี"

"พี่สะใภ้ปรักปร�าข้าเสียแล้ว ใช่ว่าข้าจ้องแต่จะกินสุราเสียเมื่อไร" 

ขนุพลหนุ่มแก้ตัว "ข้าแค่เห็นว่าเดือนสามก�าลังจะผ่านไปโดยท่ียังไม่ได้กินสรุา

ฉลองวันเกิดเสยีทต่ีางหาก"

"สุราฉลองวันเกิดอะไรกัน" นางถาม

หลัวเสี่ยวอ้ีมองหน้าอีกฝ่าย ก่อนจะตบหัวตนเอง "จริงสิ พ่ีสะใภ ้

จะต้องยังไม่รูแ้น่ๆ"

นางนึกฉงน "รู้อะไร"

ฝ่ายตรงข้ามผายมือให้นางไปพูดคุยกันอีกทาง

ซินลู่กับชิวซวงถอยออกไปยืนรอใกล้ๆ

หลี่ชีฉือเดินตามไปยืนคุยกันข้างองค์พระ "มีอะไรกันแน่"

หลวัเสีย่วอีห้วัเราะ ก่อนจะท�าหน้ามลีบัลมคมใน "พ่ีสะใภ้ไม่รู้กระมงัว่า 

พ่ีสามเกิดเดือนสาม"

นางผงะ ไม่คาดคดิแม้แต่น้อยว่าค�าตอบจะเป็นประโยคนี ้"จรงิหรอื"

คูส่นทนาย้อนถามเมือ่เห็นนางไม่เชือ่ "พ่ีสะใภ้ยังจ�าได้หรือไม่ว่าพ่ีสาม

มชีือ่เล่นว่าอะไร"

ชื่อเล่นของฝูถิง...

"ซานหลาง"

นามนีน้างจดจ�าได้แต่แรก ท้ังท่ีได้ฟังหลวัเสีย่วอีพู้ดถึงเพียงคร้ังเดียว

"ใช่แล้ว" ฝ่ายตรงข้ามพยักหน้า "ที่พ่ีสามมีชื่อเล่นเช่นน้ีก็เพราะ 

เกิดในเดือนสามนีล่่ะ"

อย่างนี้นี่เอง

ครูก่่อนหน้าหลีช่ฉีอืยังขบคดิหาวิธีรบัมอื มาบดัน้ีเรือ่งทีไ่ด้ยินท�าให้นาง
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ตกตะลงึพรงึเพรดิไปโดยสิน้เชงิ

"วันนี้หรือ" นางถาม

ความกระอักกระอ่วนเจืออยู่ในรอยย้ิมของหลัวเส่ียวอ้ี "มิได้ขอรับ  

พ่ีสามสญูเสยีพ่อแม่ไปแต่เด็ก ใช้ชวิีตตวัคนเดยีวมาตลอด ไม่เคยสนใจ 

เรือ่งส่วนตวั แล้วจะจ�าได้อย่างไรว่าตนเองเกิดวนัใด ข้าเป็นทหารกับเขา 

มาหลายปีถึงได้รู ้ จากน้ันก็คอยร�าลกึถึงทกุปี แล้วหาวันเหมาะๆ ลากเขา 

ไปกินสรุาด้วยกันในเดือนสาม ถือว่าฉลองวันเกิดให้"

พอเขาพูดมาถึงตรงน้ีก็มองนางตาเป็นประกาย "จริงสิ ปีนี้พ่ีสะใภ ้

มาแล้ว ตามหลกัต้องให้พ่ีสะใภ้ฉลองวันเกิดให้พ่ีสามถึงจะถูก"

หลี่ชีฉือชะงัก นางนิ่งเงียบไปชั่วขณะด้วยไม่รู้จะพูดอะไรดี

ว่ากันตามจรงิ ภรรยาเช่นนางควรเป็นฝ่ายรูเ้องถึงจะถูก นีก่ลบัต้องให้

หลวัเสีย่วอีช่้วยบอกถึงได้รู้

ฝ่ายตรงข้ามคดิว่านางคงเขนิ จงึหวัเราะสองทแีล้วเอ่ยลา "เช่นน้ัน 

ข้าไปก่อน ข้าไม่ไปหาพ่ีสามแล้ว ยกให้พ่ีสะใภ้จดัการไปเลย"

ท่ีผ่านมาพ่ีสามตัวคนเดียวไร้คนเคียงข้าง เขาที่เป็นสหายสนิท 

จะร่วมฉลองด้วยก็สมควรแล้ว แต่ตอนน้ีให้สามภีรรยาฉลองกันเองดทีีสุ่ด

พูดจบเขาก็เดินออกไปอย่างคล่องแคล่วว่องไว

หลี่ชีฉือยังยืนน่ิงอยู่ที่เดิมต่อ ช่วงที่ผ่านมาฝูถิงท�าตัวเป็นปกติ 

ทุกประการ ควรท�าอย่างไรก็ท�าอย่างน้ัน ไม่แสดงสัญญาณใดๆ แม้แต ่

นดิเดยีว

หากไม่ได้หลวัเสีย่วอีบ้อก ใครเลยจะคาดคดิว่าเดือนน้ีเป็นเดือนเกิด

ของเขา

นางหนัไปเรยีกคนสนทิท้ังสองให้เดินกลบัเรือนพักด้านหลงัด้วยกัน
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ชวิซวงเห็นว่าเมือ่ครูผู้่เป็นนายกับขุนพลหลวัคุยกันอยู่เป็นนานสองนาน 

ก็นึกว่าเก่ียวกับเรื่องท่ีเป็นปัญหาตึงมืออยู่ในเวลาน้ี ไม่คิดว่านายหญิง 

จะโพล่งถามข้ึนมาว่า "หากเป็นวันเกิดคนอ่ืน ควรมอบส่ิงใดให้ด"ี

นางอดจะเหลือบมองซินลู่ไม่ได้

ซินลู่ท่ีตั้งตัวได้เร็วกว่าตอบย้ิมๆ "ด้วยก�าลังทรัพย์ของนายหญิง  

จะให้อะไรย่อมเป็นเรื่องง่ายทั้งนั้นเจ้าค่ะ"

หลีช่ฉีอืนกึในใจ ง่ายน่ะง่าย แต่อาจไม่เหมาะสม ไม่เช่นนัน้ยังต้องถาม

ไปไย

หากจดังานฉลองวันเกิดให้อย่างย่ิงใหญ่สกัสามวันห้าวัน แล้วสามารถ

เบีย่งเบนความสนใจเขาออกจากตราการค้านางได้ นางจะท�าโดยไม่ลงัเล

แต่นี่ฝ่ายตรงข้ามคือฝูถิง นางย่อมท�าเช่นนั้นไม่ได้

ฟ้าใกล้มืดแล้ว ฝูถิงผูกม้าไว้นอกวัดแล้วเดินเข้าไปข้างใน

ไม่มีคนนอกเข้าวัดในยามนี้  ภิกษุท้ังหลายก�าลังท�าวัตรเย็น  

เสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วบริเวณ

เขาเดินตรงไปยังเรือนพัก

พอถึงหน้าเรอืนก็มองไปด้านข้างเป็นอนัดบัแรก ประตเูรอืนทีอ่ยู่ตดิกัน 

ปิดสนิท

เขาคดิไปว่าหลีช่ฉีอืคงเข้านอนแต่หวัวัน แต่พอเปิดประตูเดินเข้าไปใน

ห้องตนเองกลบัเห็นร่างของหญิงสาวรางเลอืนอยู่ข้างใน

นางสวมชดุกระโปรงหรฉูวนิยาวระพ้ืน มผ้ีาคล้องไหล่ ก�าลงัยืนหบั 

บานหน้าต่าง พอปิดหน้าต่างลงแล้วก็หันมองมา

"เรอืนท่านเล็กกว่าเรอืนข้าเสยีอกี" หญิงสาวพูดพลางมองไปรอบๆ
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เรอืนพักในวัดย่อมเทียบกับจวนผูบ้ญัชาการไม่ได้ กระท่ังของประดบั

ตกแต่งยังไม่มสัีกชิน้ มแีต่เตียงทีต้ั่งอยู่ตรงมมุหน่ึง กับชัน้วางอ่างล้างหน้า

ตรงข้างประต ูขนาดโต๊ะเลก็ส�าหรบัน่ังกินอาหารเจยังเพ่ิงจะถูกยกเข้ามา 

วางเพ่ิมเพ่ือพวกเขาโดยเฉพาะ

แต่นางรู้สึกว่าเรือนพักของตนเองสว่างกว่าเรือนนี้เล็กน้อย

ฝถิูงพิงกระบ่ีไว้ข้างประตู ส่วนแส้ม้าโยนลงพ้ืน "ข้าว่าก็พอๆ กันนี"่

หลีช่ฉีอืแสร้งถามเปรยๆ "วันนีก็้ยุ่งเรือ่งนายวาณิชเจ้านัน้อกีแล้วหรอื  

ข้านึกว่าท่านจะไม่มาแล้วเสยีอกี"

ชายหนุ่มตอบ "ไม่ใช่แค่เรื่องนั้น ยังมีงานเบ็ดเตล็ดอีกมาก"

เขาท�างานจนเย็น แล้วรีบกลับมาที่นี่ก่อนประตูเมืองจะปิด

นางไม่ได้ถามต่อ

ฝูถิงมองภรรยา "เหตุใดถึงเข้ามารออยู่ในนี้"

"เสี่ยวอี้มาตามหาท่าน บอกว่าใกล้หมดเดือนสามแล้ว" นางตอบ

"อืม" เขาส่งเสียงรับรู้อย่างไม่ใส่ใจ "แล้วอย่างไร"

หากไม่เพราะหลวัเสีย่วอ้ีใช้น�า้เสยีงจรงิจงั ดจูากท่าทง่ีายๆ ไม่ใส่ใจ

ของฝถิูงเมือ่ครู่ นางคงได้สงสยัไปแล้วว่าเดือนนีไ้ม่ใช่เดอืนเกิดเขาจริง

"เสี่ยวอี้บอกว่า..." หญิงสาวเอ่ยเนิบๆ พลางจ้องหน้าอีกฝ่าย  

"ท่านเกิดเดือนสาม"

ฝถิูงตรงึสายตาอยู่บนร่างนาง ครูห่นึง่ก็คลีม่มุปากยกย้ิม "ข้าลืมไป 

นานแล้ว"

หลีช่ฉีอืพยักหน้า "เสีย่วอีก็้พูดเช่นนี ้ เขาบอกว่าท่านไม่รูด้้วยซ�า้ว่า

ตนเองเกิดวนัท่ีเท่าไร"

ชายหนุม่เดินไปวกัน�า้ในอ่างมาล้างหน้า ใช้มอืปาดหยดน�า้ท้ิง แล้ว 
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ดงึคอปกเสือ้ให้ตัง้ตรงโดยไม่ตอบโต้

ตอนบุพการีจากไปเขาเพ่ิงอายุได้สิบขวบเท่าน้ัน แต่เดิมก็ไม่ได ้

ให้ความส�าคญักับการฉลองวันเกิดอยู่แล้ว ค่าทีย่ากจนข้นแค้นมาตัง้แต่เดก็  

ต่อมาเมือ่ไม่มใีครคอยบอกหลายปีเข้า เขาย่อมไม่คิดจะจดจ�า

นางยืนพิงหน้าต่าง "น่าเสียดายย่ิงนัก ท่านเป็นถึงผูบ้ญัชาการกองทพั

พิทกัษ์อดุร หากจดังานวันเกิดทกุปี ล�าพังแค่เงนิทองทีไ่ด้เป็นของขวัญก็มี 

รายรบัมากโข"

เขาปรายตามองนางเมือ่ได้ยิน แทบหัวเราะออกมา "แดนเหนอือยู่ใน

สภาพใด เจ้ายังจะให้ข้าหาเงินด้วยวิธีนีอี้กหรอื"

หลี่ชีฉือรู้เช่นกันว่าเขาไม่มีวันท�าเรื่องเช่นนี้ ก็แค่แกล้งพูดเท่านั้น  

พูดจบยังชงิหวัเราะเอง แล้วเปลีย่นไปถามว่า "พ้นวันเกิดปีนีไ้ป ท่านจะอายุ

เท่าไร"

เขามองคนถามด้วยสายตาคล้ายขบขนั "ข้านึกว่าเจ้าน่าจะรู้ตัง้แต่ 

ตอนแต่งงานกันแล้วเสยีอกี"

ดวงเนตรงามไหวระริกสองครั้ง สมรสพระราชทานเกิดขึ้นอย่าง 

ฉุกละหกุ ตวันางเองก็มไิด้ใส่ใจ เพราะเวลาน้ันในหัวมแีต่เรือ่งของพ่ีชาย  

จงึได้แต่ตอบว่า "ข้าจ�าไม่ค่อยได้"

"อีกสองปีก็จะสามสิบแล้ว" เขาตอบ

นางฟังอย่างตั้งใจ และคิดว่าฝ่ายตรงข้ามคงจ�าอายุตนเองไม่ได้ 

เช่นกัน จงึฉวยโอกาสถาม "แล้วท่านทราบหรอืไม่ว่าข้าอายุเท่าไร"

ฝูถิงใช้เวลาคิดเพียงชั่วพริบตา "อ่อนกว่าข้าสี่ปี"

เขาเห็นในงานวิวาห์ และยังจ�าได้จนบัดนี้

ตอนสมรสกัน เขาและนางต่างเลยวยัแต่งงานของคนส่วนใหญ่แล้ว 
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ทัง้คู่

สาเหตขุองเขาเป็นเพราะยุ่งอยู่กบังานในแดนเหนอื ไม่มเีวลาว่างพอ 

ให้นึกถึงเรือ่งครอบครวั จงึล่าช้ากว่าคนท่ัวไปหลายปี

ส่วนหลี่ชีฉือ...คาดว่าเป็นเพราะนางเคยมีสัญญาหมั้นหมายกับ 

จวนเหอลัว่โหว จงึไม่ได้ออกเรอืนจนถึงตอนนัน้

หลี่ชีฉือโต้ตอบกลับไปไม่ถูก ไม่นึกเลยว่าเขาจะรู้

นางมองสามพีลางร�าพึงในใจ น้อยนกัทีจ่ะมคีนขึน้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญั

ถึงเพียงน้ีในวัยขนาดเขา แต่ในขณะเดยีวกันชายทัว่ไปทีอ่ายุเท่านีล้้วนมลีกู

มากกว่าหน่ึงคนไปนานแล้ว

หญิงสาวหยุดคิด ก่อนจะชี้ไปที่โต๊ะเล็กพลางเปลี่ยนประเด็น  

"นั่นเตรียมไว้ให้ท่าน"

ฝูถิงมองตาม เห็นกล่องไม้เคลือบเงาเขียนสีใบหน่ึงวางอยู่บนโต๊ะ 

"อะไร"

"ของขวัญวันเกิดส�าหรับท่าน" นางบอก
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