
วงัหลงัเป็นสถานที่กลนืกนิหญงิสาวมากมาย ทว่าภายในวงัหลงันั้นมี

หงส์ผู้เป็นใหญ่สถิตอยู่หนึ่งนาง ‘หย่วนฟางหรง’ หญิงสาวผู้มาจากเผ่าพสุธา 

ครั้งเข้ามาพระนางเป็นเพยีงสนมขั้นห้าไฉเหรนิ1 ไต่เต้าขึ้นมาอย่างยากล�าบาก 

ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงอย่างไม่เลือกวิธีการ ผ่านไปหลายปีในที่สุดพระนางก ็

ทรงพระครรภ์มงักร ตอนนั้นพระนางเป็นสนมขั้นสองเจาอี๋2 แล้ว แต่ก่อนจะ

มาถงึจุดนี้ พระนางแท้งบุตรไปถงึสองครั้ง...

หย่วนฟางหรงมไิด้มชีวีติที่ดตีามต�าแหน่งที่สูงขึ้น อนัว่ายิ่งสูงมกัจะยิ่ง

หนาว และความหนาวนั้นก็น�าพาอันตรายมาสู่พระนางและก้อนเนื้อในครรภ์ 

หลายครั้งที่ถูกลอบปองร้าย หลายครั้งที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดสาหัสเจียนตาย 

หากมิใช่ว่าพระสวามีโปรดปรานและยังมีบุตรในครรภ์ พระนางก็เรียกได้ว่า

ไร้จิตใจไปเสียแล้ว สตรีในวังหลังไม่จ�าเป็นต้องฝึกยุทธ์ แต่พระนางมิอาจ 

หยุดฝึกได้สกัวนั

กล่าวถึงพระสวามีของพระนาง ฮ่องเต้แห่งแคว้นชิงหลง อวี่เหวิน 

รั่วซีที่สามสิบเก้า
ไส้ศึก

1 ไฉเหริน แปลว่า ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง ขั้น 5 ชั้นเอก ต�าแหน่งเริ่มต้นของสตรีผู้ได้รับ 
คดัเลอืกเป็นพระสนม
2 เจาอี๋ แปลว่า ผู้งามเลศิยิ่ง ต�าแหน่งในจิ่วผนิ ขั้น 2 ชั้นเอก มทีั้งหมด 9 ต�าแหน่ง โดย
ก�าหนดต�าแหน่งละ 1 คน
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เทียนหลง พระองค์เป็นบุรุษสูงส่ง มากด้วยบุญบารมี รูปโฉมงดงามราว 

เทพเซยีนจุตมิา เปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์และมากด้วยปัญญา ไม่แปลกที่พระนาง

จะหลงรกัพระสวามอีย่างหมดใจ

ทว่าฮ่องเต้มิอาจมีหนึ่งภรรยา และหัวใจของพระองค์ก็ไม่เคยเปิดรับ

สตรใีด พระนางเขา้ใจด ีขอแค่พระสวามยีงัดกีบัตน สิ่งใดลว้นมอิาจสั่นคลอน

ใจพระนางให้หวั่นไหวได้ ยกเว้นกแ็ต่สตรผีู้หนึ่งที่ถูกแต่งตั้งในเวลาใกล้เคยีง

กนั สนมขั้นสองซิวอี๋3 สตรผีู้นี้ไม่กี่ปีกไ็ด้ขึ้นเป็นถงึสนมขั้นหนึ่งกุ้ยเฟย4 ให้

ก�าเนดิโอรสพระนามว่าอวี่เหวนิเสวี่ยหมงิ หลงัพระนางเพยีงปีกว่า

ตอนแรกยังตีความในแง่ดี พระสวามีเพียงตั้งสนมไม่ส�าคัญขึ้นมา 

เทยีบเท่าเพื่อปกป้องพระนางที่ทรงพระครรภ์ ไหนเลยภายหลงัถงึมารูว่้ารกัใคร่

อย่างแท้จรงิ จนพระนางคลอดโอรสที่พลงัยทุธ์ไม่ใช่ชั่ว จบัพลงัได้ถงึระดบัสอง

ทั้งที่ยงัไม่ลมืตา เป็นที่กล่าวขวญัเล่าลอืถงึความเยี่ยมยุทธ์ ขุนนางหลายฝ่าย

ให้การส่งเสรมิ โดยมเีผ่าพสุธาคอยหนุนหลงั 

เผ่าพสุธาตั้งอยู่บนผาเทวะ กินพื้นที่ส่วนหนึ่งทางทิศบูรพาของแคว้น 

ชงิหลงซึ่งเต็มไปด้วยเหมอืงแร่ทองค�า ต�าแหน่งฮองเฮาจงึได้มาอย่างง่ายดาย 

ที่ส�าคญั โอรสที่พระนางปกป้องด้วยชวีติ เหยยีบย�่าศพของสนมในวงัหลงัมา

ไม่รู้เท่าไร สุดท้ายแล้วอวี่เหวนิหยางจวนิของพระนางกไ็ด้รบัการยอมรบั และ

แต่งตั้งเป็นองค์รชัทายาทท่ามกลางความเหน็ชอบจากทุกคน

ยามนี้โอรสเพียงหนึ่งเดียวของพระนางสร้างเรื่องน่าปวดหัว หมาย 

ฉุดคร่าบุตรีล�าดับสี่จวนแม่ทัพนามซือหม่ารั่วซี ซ�้ายังไม่ประสบความส�าเร็จ 

สูญเสยีบุตรชายคนรองจวนแม่ทพันามซอืหม่าเนี่ยเฉงิ ซึ่งเป็นผู้จงรกัภกัดไีป

3 ซวิอี๋ แปลว่า ผู้มรีูปโฉมวจิติร ต�าแหน่งในจิ่วผนิ ขั้น 2 ชั้นเอก มทีั้งหมด 9 ต�าแหน่ง โดย
ก�าหนดต�าแหน่งละ 1 คน
4 กุย้เฟย แปลว่า ผูสู้งศกัดิ์ล�้าค่า ต�าแหน่งใน 4 พระชายา หรอืที่เรยีกว่าซื่อฟเูหรนิ สนมขั้น 1 
ชั้นเอก มทีั้งหมด 4 ต�าแหน่ง โดยก�าหนดต�าแหน่งละ 1 คน กุ้ยเฟยเป็นต�าแหน่งพระชายา
ล�าดบัที่ 1 ในองค์จกัรพรรด ิมศีกัดิ์สูงสุดในทั้งหมด 4 ต�าแหน่ง
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อีกหนึ่งคน ไม่ทราบว่าสตรีที่เคยถูกอ๋องแปดถอนหมั้นมีสิ่งใดน่าปรารถนา 

หน้าตางดงามไม่นับเป็นอย่างไร พลังสองสายหรือก็ธรรมดาเกินกว่าจะใส่ใจ 

ไร้ซึ่งความเป็นกุลสตรี แม้จะเพียบพร้อมทว่าไม่อ่อนหวาน น่าพิศวาส 

ที่ตรงไหน พระนางให้ข้องใจยิ่งนัก แม้กระทั่งพระสวามียังรักและเอ็นดู 

จนออกนอกหน้า

“เจ้าท�าเช่นนี้ต้องการจะให้แม่อกแตกตายหรอือย่างไร!” หย่วนฟางหรง

ตวาดโอรสที่นั่งสงบเสงี่ยมอยู่ด้านข้าง

อวี่เหวินหยางจวินถอนหายใจเฮือกใหญ่ ใบหน้าหล่อเหลาทรงภูมิ

ปรากฏร่องรอยเหนื่อยล้า หวัคิ้วขมวดมุน่อย่างเป็นกงัวลไม่ต่างกบัพระมารดา 

“ลูกต้องได้นางมาพ่ะย่ะค่ะเสด็จแม่ หากน้องสี่ได้นางไป มิกลายเป็นพยัคฆ ์

ตดิปีกหรอกหรอื ทั้งคู่ต่างกม็พีลงัสองสาย ทั้งคู่ต่างกส็่งเสรมิเกื้อกูลกนั ซ�้า

ซื่อเสยีวเจี่ย5 ยงัเหมาะสมที่จะเป็นฐานอ�านาจให้แก่ลูก...”

เผยีะ!

หย่วนฮองเฮาสะบัดมือคราหนึ่ง โดยไม่ต้องให้โอรสที่เฝ้าถนอมได้ 

กล่าวจบ “ไร้หวัคดิ! เจ้าคดิว่าโซ่วหวาง6 จะนิ่งเฉยอย่างที่ผ่านมาหรอื”

อวี่เหวนิหยางจวนิยกมอืขึ้น ใช้นิ้วโป้งเชด็โลหติที่มุมปาก บนแก้มสาก

ขึ้นรอยแดงอย่างเหน็ได้ชดั “แค่สตรนีางเดยีว น้องสี่หรอืจะกล้า...”

“หุบปาก!” หย่วนฮองเฮาตวาดด้วยโทสะ พลังยุทธ์สีด�าแผ่คลุมไป 

ทั่วห้อง ก่อนจะตวดัสายตาเชอืดเฉอืนระคนด้วยความผดิหวงั “เจ้าว่าโซ่วหวาง 

ไม่กล้า แม้กระทั่งเจ้าเองยงักล้าฉดุคร่านาง โซ่วหวางที่เป็นคูห่มั้นคงไม่นิ่งดดูาย

อย่างที่ผ่านมาอีกแล้ว ไหนจะท่านแม่ทัพซือหม่าซีฮุยอีกเล่า ท�าไมเจ้าถึงไร ้

การไตร่ตรองได้ถงึเพยีงนี้!”

แต่ก่อนที่จะมกีารโต้ตอบระหว่างสองแม่ลกู เสยีงนางข้าหลวงภายนอก

5 ซื่อเสยีวเจี่ย หมายถงึ คุณหนูสี่
6 หวาง คอืค�าเรยีกองค์ชายหรอือ๋อง
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กร็ายงานเข้ามา “หวงโฮ่ว7 เหนยีงเหนยีง8 เซี่ยกงกงกลบัมาแล้วเพคะ”

“ให้เข้ามา”

ขันทีรูปร่างสูงโปร่ง กิริยาไม่ต่างจากชายชาตรีเดินเข้ามา ก่อนจะท�า 

ความเคารพเตม็พธิกีารแก่พระมารดาแห่งแผ่นดนิและโอรสสวรรค์องค์ต่อไป

“ถวายบังคมหวงโฮ่ว ถวายบังคมไท่จื่อ9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พนัปี พนัๆ ปีจะมะคะ”

แม้เสียงจะแหลมเล็ก ทว่าท่วงท่าองอาจเยี่ยงเอกบุรุษ อวี่เหวิน 

หยางจวินมองขันทีคนสนิทของพระมารดาอย่างไม่ชอบใจนัก ด้วยหน้าตา 

ที่หล่อเหลาชวนให้นางก�านัลน้อยใหญ่หลงใหล หรืออากัปกิริยาที่ยังคงความ

เป็นชาย มองอย่างไรกใ็ห้ขดัตาเสยีเหลอืเกนิ

“ลุกขึ้นเถดิอาเฟิง” หย่วนฟางหรงเอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนลง

เซี่ยเฟิงลุกขึ้นขยับจากตรงกลางไปยืนด้านข้าง ก่อนจะรายงานเสียง 

อ่อนนุ่ม “ทูลหวงโฮ่ว หนูฉาย10 มขี่าวดจีะมะคะ”

ใจที่แห้งเหอืดราวกบัมนี�้าทพิย์มาชโลม ส�าหรบัเซี่ยเฟิงแล้ว หย่วนฟาง-

หรงให้ความไว้ใจยิ่งกว่าใคร เป็นขันทีคู่กายตั้งแต่พระนางเป็นสนมขั้นห้า 

ไฉเหรนิ ชว่ยเหลอืกนัมาไม่น้อย ผ่านความตายร่วมกนัมากไ็ม่น้อย เมื่อได้ยนิ

ค�าว่าข่าวดจีากปากคนสนทิ ความตงึเครยีดทั้งหลายกด็ูจะเบาบางลงไป

เซี่ยเฟิงไม่ประวิงเวลา รีบรายงานเรื่องที่ทราบมาด้วยน�้าเสียงเจือ 

ความดใีจ “หนูฉายพบดาบตดัอกัขระแล้วจะมะคะ”

ดวงตาสองคู่เบิกกว้าง หย่วนฮองเฮาไม่รักษากิริยา ลุกพรวดพราด 

เดนิมายนืตรงหน้าขนัทคีนสนทิ พระนางจ้องอกีฝ่ายอย่างเอาเป็นเอาตายด้วย

ความตื่นเต้น ส่วนอวี่เหวินหยางจวินก็แทบนั่งไม่ติด หากตนได้ครอบครอง

7 หวงโฮ่ว หมายถงึ ฮองเฮา
8 เหนยีงเหนยีง คอืค�าเรยีกฮองเฮาหรอืพระสนม
9 ไท่จื่อ หมายถงึ องค์รชัทายาท
10 หนูฉาย หมายถงึ ค�าแทนตวัของบ่าวชายหรอืขนัทใีนวงั
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ดาบตดัอกัขระ การจะเป็นใหญ่ในใต้หล้ากไ็ม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน

เซี่ยเฟิงเผยรอยยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่คร่าหัวใจสตรีน้อยใหญ่ แต่มิใช่

ส�าหรับหย่วนฟางหรง เขาค้อมศีรษะลงเล็กน้อยเพราะมิอาจทนสายตาเป็น

ประกายของฮองเฮาได้ “เป็นซื่อเสยีวเจี่ยจวนแม่ทพัที่ครอบครองอยู่จะมะคะ 

หนูฉายเหน็นางใช้ดาบตดัอกัขระต่อสู้กบัซอืหม่าเนี่ยเฉงิ”

“จรงิร!ึ” สองแม่ลูกกล่าวออกมาพร้อมกนั อวี่เหวนิหยางจวนิผดุลกุขึ้น

เดนิไปเดนิมา

“จะมะคะ เหนยีงเหนยีง ไท่จื่อ”

“ประเสริฐนัก ช่างเป็นหญิงสาวที่มากไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหา นี่มิใช่

ว่าเป็นนางที่รักษาโซ่วหวางจนหายหรอกหรือ” หย่วนฮองเฮากลับไปนั่งที่เดิม 

ยกถ้วยชาขึ้นดื่มอย่างไม่รีบไม่ร้อน ในใจยิ่งทวีความเกลียดชังซือหม่ารั่วซ ี 

ช่างเป็นสตรทีี่เตม็ไปด้วยความลบัและซบัซ้อนเกนิจะสบืหา

“ยงัมอีกีเรื่องจะมะคะ”

“ว่ามา” หย่วนฟางหรงวางถ้วยชาลง ประสานมอืไว้ที่ตกัรอฟังข่าวดี

“ที่จรงิแล้ว...โซ่วหวางป่วย อาการไม่สู้ดจีะมะคะ”

“เจ้าแน่ใจร!ึ” อวี่เหวนิหยางจวนิไม่อาจระงบัความยนิดไีด้ ถามตดัหน้า

พระมารดาอย่างไม่รกัษามารยาท

“หลงัจากประกาศสมรสพระราชทานจบ โซ่วหวางกก็ลบัไปที่วงัหมอก

มรกต อาการป่วยที่ไม่เคยปรากฏกลับท�าให้โซ่วหวางกระอักเลือดค�าใหญ่  

ได้คุณชายรองสกุลจิ่งมารักษาอาการถึงทุเลา ทั้งพ่อบ้านเฉินและองครักษ์ 

หย่งเซนิต่างกร็้อนใจ นี่คงมใิช่เรื่องหลอกลวงแน่จะมะคะ”

หลงัจากที่ฟังเซี่ยเฟิงรายงานจบ สองแม่ลกูที่ก�าลงัใจเหลอืเพยีงหยบิมอื

กก็ลบัมาฮกึเหมิ หากขาดอวี่เหวนิเสวี่ยหมงิสกัคน การจะช่วงชงิดาบตดัอกัขระ

หรอืบลัลงัก์กไ็ม่ใช่เรื่องยากอกีต่อไป

“มิน่าเล่า หวงช่าง11 ถึงได้พระราชทานราชทินนามว่า ‘โซ่ว’ ให้แก ่

หมงิเอ๋อร์ ที่แท้ ‘โซ่ว’ กม็คีวามหมายแอบแฝง โซ่วที่หมายถงึอายุยนื” ตอน
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อวยยศอ๋องใหเ้สวี่ยหมงิ พระนางยงัแปลกใจว่าเหตใุดถงึได้ราชทนินามนี้ ทวา่

ยามนี้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้ว

รอยยิ้มที่ยิ่งกว่าชั่วร้ายผุดขึ้นบนริมฝีปากอวี่เหวินหยางจวิน ทุกคน

ต่างก็เงียบงันเพราะมีบางอย่างให้ขบคิด จนกระทั่งหย่วนฟางหรงถามโอรส

ของตน 

“จวนิเอ๋อร์ เช่นนี้แล้วระหว่างดาบตดัอกัขระกบัซื่อเสยีวเจี่ย เจ้าจะเลอืก

อย่างไหน อ�านาจเหนอืใต้หล้าหรอืสตรทีี่พงึใจ ตอบค�าถามแม่ได้หรอืไม่”

รอยยิ้มบนใบหน้าของอวี่เหวนิหยางจวนิหายไป ตอบได้โดยไม่ต้องคดิ

ให้ปวดศรีษะ “เป็นค�าถามที่ง่ายดายยิ่ง ลกูเลอืกดาบตดัอกัขระพ่ะย่ะค่ะ แม้จะ

เสยีดายซื่อเสยีวเจี่ย แต่ถ้าผู้ครอบครองดาบไม่ตกตาย ดาบจะเป็นของลกูโดย

ชอบธรรมได้อย่างไร เสดจ็แม่ว่าจรงิหรอืไม่”

หย่วนฟางหรงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ ก่อนจะถามขันทีคนสนิท 

“อาเฟิง ตอนนี้ท่านแม่ทพัซอืหม่าซฮีุยกบัซื่อเสยีวเจี่ยท�าสิ่งใดอยู่”

เซี่ยเฟิงตอบอย่างพนิอบพเิทา “ท่านแม่ทพัพาซื่อเสยีวเจี่ยไปเที่ยวเล่น

ยงัค่ายฝึกทหารในเมอืงหลวงจะมะคะ”

อวี่เหวนิหยางจวนิขมวดคิ้วที่มุ่นอยูแ่ล้วให้ยิ่งขมวดแน่นขึ้น “ท่านแม่ทพั

ไม่มีความเคลื่อนไหวแปลกประหลาดหรือ แล้วน้องสี่เล่า ได้เตรียมการจะ

ตลบหลงักลบัหรอืไม่”

เซี่ยเฟิงก้มต�่ายิ่งกว่าเดมิขณะตอบ “ทางด้านท่านแม่ทพัหลงัจากอนุญาต

ให้โซ่วหวางส�าเร็จโทษซือหม่าเนี่ยเฉิงแล้ว ก็ดูเหมือนจะไม่ติดใจเอาความอีก 

ส่วนโซ่วหวางหลงัจากรกัษาอาการบาดเจบ็ภายในจนหายเป็นปกต ิกย็ุง่วุน่วาย

กบังานแตง่ในอกีหนึ่งเดอืนข้างหน้า เหน็ว่าท่านแม่ทพัยกความยุง่ยากทั้งหมด

ให้โซ่วหวางจัดการ ส่วนตัวเองก็พาซื่อเสียวเจี่ยไปเที่ยวรอบเมืองหลวง 

จะมะคะ”

11 หวงช่าง คอืค�าเรยีกฮ่องเต้
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ค�ารายงานนี้เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ แต่สองแม่ลูกย่อมรู้ดีว่าภายใต้

คลื่นลมสงบจะต้องเกดิพายุแน่

“อาเฟิง เจ้ารบีไปรายงานทั้งสองเรื่องนี้ให้ผู้น�าเผ่าพสุธาทราบ” หย่วน-

ฟางหรงหมายถงึเรื่องดาบตดัอกัขระและอาการป่วยของเสวี่ยหมงิ

“หนูฉายทูลลาจะมะคะ” เซี่ยเฟิงรับค�าและรีบจากไปโดยเร็ว ราวกับ 

ไม่เคยมตีวัตนอยู่ตรงนั้นมาก่อน

ลมเหมนัต์พดัพลิ้วพาความหนาวเยน็ผ่านสี่ร่างที่เดนิไปตามทาง ฝ่าย

สตรีที่ยังเป็นแค่หญิงสาววัยสิบห้าหนาว กอดแขนบุรุษวัยกลางคนซึ่ง 

เป็นบิดาของเธอ ใบหน้างดงามไร้การแต่งแต้มสีสันประดับด้วยรอยยิ้ม 

เปี่ยมสุขตลอดเวลา เรอืนผมสนี�้าตาลยาวถูกถกัเป็นเปียเลก็ทั่วศรีษะ ก่อนจะ

มัดรวบไว้ด้านหลัง ปากจิ้มลิ้มสีแดงสดราวบุปผาสีชาดขยับสนทนาเรื่องที่ 

ค้างคาอยู่นานแล้ว

“ท่านพ่อว่าสิ่งที่ข้าคาดการณ์จะเป็นไปได้สกัแค่ไหน”

ทหารยามตามรายทางพากันประสานมือท�าความเคารพ ผู้เป็นแม่ทัพ

ใหญ่แคว้นชงิหลงพยกัหน้าให้เลก็น้อยขณะพาลกูสาวเดนิผ่านเข้าไปยงัด้านใน 

สาวใช้ทั้งสองที่คนหนึ่งอุ้มพณิ อกีคนหนึ่งอุ้มสุนขัสขีาวค้อมศรีษะลงต�่า เร่ง

ฝีเท้าตามผู้เป็นนายทั้งสองเพื่อไม่ให้คลาดกนั

“เป็นไปได้มาก แม้จะขาดเบาะแสให้สบืสาวต่อ แต่กพ็อจะทราบชดัแล้ว

ว่าเป็นไท่จื่ออยู่เบื้องหลัง” ซือหม่าซีฮุยตอบเสียงเข้ม เรื่องที่เคยสนทนากับ 

บุตรสาวในป่าอสูรแดนเหนือยังไม่คลี่คลายว่าเป็นผู้ใดบงการ ทว่าเพราะ

เหตุการณ์ต่างๆ และความเคลื่อนไหวของขุนนางในราชส�านักรวมทั้งองค์

รชัทายาท กพ็อจะตคีวามได้ว่าเรื่องราวจะเป็นไปในทศิทางไหน

“แต่ว่า...ถ้าพวกเราจับคนของไท่จื่อที่คอยสั่งการไม่ได้ ก็ไม่อาจสาว 

ไปถึงไท่จื่ออยู่ดี” รั่วซีบ่นพึมพ�า ขณะที่ดวงตาก็กวาดมองค่ายทหารไปด้วย 

เธอเห็นธงสัญลักษณ์ประจ�าแคว้นชิงหลงคือรูปมังกรวาดเส้นสีทองบนผืนผ้า
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สีแดงปักอยู่ตรงประตูทางเข้า ค่ายทหารนี้ตั้งอยู่ในเมืองหลวง ที่นี่ใช้ส�าหรับ

ฝึกทหารลบัแต่ละหน่วย หน่วยพยคัฆ์ที่เจด็คอืหน่วยที่บดิาเธอมอี�านาจสั่งการ

ซึ่งมนีายกองจางหยงเป็นหวัหน้า

“เรื่องนี้ยังไม่ต้องห่วงไป ทหารรักษาเมืองของตระกูลหลี่ให้ความ

คุม้ครองราชนกิลุจากแคว้นเสวยีนอูแ่ละไป๋หูอ่ย่างเคร่งครดั พอถงึวนัเดนิทาง

กลับ แค่เราส่งพวกเขาออกนอกชายแดนได้อย่างปลอดภัยก็จบเรื่องจบราว

เสยีท”ี

กล่าวถึงตรงนี้รั่วซีก็หยุดชะงัก ท�าให้ซือหม่าซีฮุยหยุดตามไปด้วย  

สาวใช้ทั้งสองที่อยู่ด้านหลงักแ็ขง็ค้างไม่ต่างจากตุ๊กตาหมิะ

เธอกล่าว “ข้าลืมบอกท่านพ่อ ที่จริงแล้วโม่เจวี๋ยหวางจากแคว้นไป๋หู่

เป็นตวัปลอม”

“ตวัปลอม?” ซอืหม่าซฮีุยถามย�้าเพื่อความแน่ใจ

“เจ้าค่ะ ข้าให้อู่ไห่ฟานเป็นคนสบื และเขากท็�าได้ดมีาก ท่านพ่ออย่าลมื

ตกรางวลัให้เขาอย่างงามด้วยนะเจ้าคะ”

ซือหม่าซีฮุยมองลูกสาวตาเขียวปั้ดก่อนจะย�้าเตือนความทรงจ�านาง 

“มใิช่เพราะเจ้าหรอกหรอื กจิการสวรรค์ของนกัพนนัถงึได้ซบเซานกั”

หญิงสาวผู้เคยสร้างเรื่องไว้ใหญ่โตหัวเราะแห้งๆ แล้วรีบเปลี่ยนเรื่อง

โดยเรว็ “ที่ข้ายงัไม่แจ้งฝ่าบาทเรื่องโม่เจวี๋ยหวาง เพราะข้าคดิที่จะใช้ประโยชน์

จากเขา”

ซือหม่าซีฮุยหาได้มีโทสะที่ถูกปิดบังไม่ เพราะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าที่จริง

แล้วพวกเขาเป็นคนที่มคีวามผูกพนัยากจะตดัขาดจากภพก่อน ไม่แปลกที่จะ

ไม่ไว้ใจซึ่งกนัและกนั

รั่วซีกล่าวพลางจูงมือบิดาเดินต่อไปยังปะร�าที่สร้างไว้รอตั้งแต่เช้า “ข้า

ต้องการบปุผาอคัคหีมิะ ได้ยนิว่าที่แคว้นจเูชว่มหีนึ่งดอก ข้าหมายช่วยโม่เจวี๋ย-

หวางตัวจริง ให้เขาท�าพันธสัญญาว่าจะอภิเษกสมรสกับกงจู่จากแคว้นจูเชว่ 

เพื่อส่งมอบบุปผาอคัคหีมิะให้ข้าเป็นการตอบแทน”
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“เจ้าลูกเขยคนนี้ จะเจบ็ป่วยทั้งทสีมุนไพรที่ใช้รกัษายงัหายาก ราวกบั

สวรรค์ก�าหนดชะตาชวีติให้แล้วกระนั้น” ซอืหม่าซฮียุทอดถอนใจ เขาต้องเอาใจ

ช่วยอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นลูกสาวสุดที่รกัจะต้องเป็นม่ายอย่างไม่ยุตธิรรม

“แผนของเจ้าตื้นเขินเกินไป โม่เจวี๋ยหวางไม่มีทางยอมรับข้อต่อรองนี้

ของเจ้า”

รั่วซีหัวเราะน้อยๆ คาดแล้วว่าบิดาจะต้องพูดเช่นนี้ เธอเงยหน้า 

ส่งสายตาเจ้าเล่ห์ร้ายกาจ “ข้าเป็นใคร มใิช่เป็นลูกสาวมาเฟียใหญ่เซี่ยงไฮ้หรอื

เจ้าคะ”

อดตีมาเฟียอึ้งงนัไปชั่วขณะ ก่อนจะหวัเราะเสยีงดงักงัวาน “ใช่! เพราะ

เจ้าเป็นลูกสาวข้า เป็นลูกสาวที่ข้าเลี้ยงดูและสั่งสอนมากบัมอื”

ซือหม่าซีฮุยกระชับเสื้อคลุมขนสัตว์ตัวหนาให้รั่วซี รอยยิ้มภายใต้

หนวดเคราดอูบอุน่ แววตาที่คอยระแวดระวงัอยูเ่สมอยามนี้ผ่อนคลายขึ้นมาก 

ราวกบัฝันตื่นหนึ่งที่ไม่มวีนัเป็นจรงิ นางคอืซซีขีองเขา ลกูสาวที่เขารกัสดุหวัใจ 

ภพก่อนเวลาที่จะอยู่กบันางมนี้อยมาก ซ�้ายงัไม่ได้ปกป้องจนถงึวนิาทสีุดท้าย

นางกจ็ากไป ไม่ทนัได้เหน็หน้า ไม่ทนัได้ท�าศพ จู่ๆ  ตวัเขากม็าอยูท่ี่นี่แล้ว มคิาด

ว่านางกม็าอยู่ที่นี่ด้วย สวรรค์ช่างเมตตาคนจรงิแท้

“ข้าดีใจมาก ของขวัญใดในโลกล้วนไม่ล�้าค่าเท่ากับการที่ข้าได้พบกับ

ท่านพ่ออีก” รั่วซีก็คิดเช่นเดียวกับซือหม่าซีฮุย ดวงตาหงส์ที่ใสกระจ่างดุจ 

ธารน�้าแดงขึ้นเลก็น้อย เธอกลนืก้อนสะอื้นลงไปในล�าคอ

ซือหม่าซีฮุยคว้าลูกสาวมากอดพลางตบหลังเสียงดังปึก “ข้าจะไม่ให้

เรื่องราวซ�้ารอยเดมิ หากมใีครคดิท�าร้ายเจ้า ข้าจะไม่ละเว้นมนั ต่อให้เป็นศตัรู

กบัคนทั้งใต้หล้า ข้ากจ็ะปกป้องเจ้าให้ด”ี

เธอซมึซบัอ้อมกอดอนัอบอุ่นที่โหยหามาเนิ่นนาน ในที่สุดทั้งสองกเ็ดนิ

มาจนถงึปะร�ารมิลานฝึกทหาร ปะร�าไม้แขง็แรงพนัผ้าสขีาวไขว้สลบั ด้านบน

ท�าเป็นร่มเงา ด้านในวางโต๊ะและเก้าอี้พร้อมสรรพเพื่อให้ความสะดวกสบาย 

สองพ่อลูกนั่งลงชมบุรุษรูปร่างก�าย�าทั้งหลายประมาณสามสิบคนก�าลังแลก
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เปลี่ยนฝีมอื โดยมนีายกองจางหยงยนืตดัสนิอยู่เบื้องหน้า ยงัมหีลี่เสยีงอวิ๋น 

ที่ได้รบัมอบหมายให้มาฝึกทหารที่นี่ยนืมองอยู่ด้านข้าง

ซิ่วฟางเซยีนวางพณิลงก่อนจะรนิน�้าชาให้ผู้เป็นนายทั้งสอง

ซิ่วซูฉลีูบหวัเสี่ยวเยี่ยที่เอาแต่นอนซุกอกไม่ยอมลมืตา สองพี่น้องสกุล

ซิ่วพากันมองไปในลานอย่างตื่นตาตื่นใจ ทหารวัยฉกรรจ์รูปร่างก�าย�าล�่าสัน

เปลอืยท่อนบน อากาศเยน็ยะเยอืกซ�้าบนพื้นยงัเตม็ไปด้วยหมิะ ทว่าพวกเขา

กลับไม่สะทกสะท้านหรือแสดงอาการหนาวสั่น ท�าให้ผู้คนรู้สึกนับถือและ 

ภาคภูมใิจกบัทหารของแคว้นอย่างยิ่ง

“เจ้าให้ข้าพามาที่นี่คงมใิช่จะมาดวูธิฝึีกทหารอย่างเดยีวกระมงั” ซอืหม่า

ซฮีุยเอ่ยถามอย่างรู้ทนั มอืหนึ่งยกขึ้นลูบเคราอย่างเคยชนิ

ซิ่วฟางเซยีนส่งเตาพกให้ซอืหม่าซฮียุ ก่อนจะน�าเตาพกอกีอนัหนึ่งมาให้

รั่วซกีุมไว้แก้หนาว

หญิงสาวตอบเสียงเบาเหมือนไม่หนักแน่น แต่คนที่ได้ฟังย่อมรู้ว่า  

ผู้พูดคาดหวังกับสิ่งที่กล่าวออกมามากแค่ไหน “ข้าขอยืมหน่วยพยัคฆ์ที่เจ็ด

ของท่านพ่อให้ปฏิบัติภารกิจหนึ่ง ภารกิจนี้อันตรายยิ่ง ถ้าไม่ใช่คนที่ท่านพ่อ

ฝึกมาเอง ข้ากไ็ม่อาจวางใจ ข้าจะน�าพวกเขาไปช่วยโม่เจวี๋ยหวางเจ้าค่ะ”

ซือหม่าซีฮุยเงียบงัน สองมือที่จับเตาพกคลายออกเล็กน้อย “หน่วย

พยัคฆ์ที่เจ็ดอยู่ภายใต้อ�านาจของข้า แต่นายกองจางหยงเป็นหัวหน้าสั่งการ” 

อดีตมาเฟียละสายตาจากทหารกลับมามองลูกสาว แววตาดูล�าบากใจอยู่บ้าง 

“ซซี ี ยุคนี้ไม่เหมอืนยุคที่พวกเราจากมา ยากนกัที่บุรุษจะฟังสตร ี ซ�้าเจ้าอายุ

ยังน้อยเท่านี้ ไม่เคยมีผลงานให้กล่าวอ้างถึงความสามารถ ไหนเลยพวกเขา 

จะเอาชวีติมาเสี่ยงกบัเจ้า”

รั่วซีเข้าใจดี ทหารเหล่านี้หาใช่ลูกน้องในแก๊งมาเฟีย แต่เป็นทหาร 

รบัใช้แว่นแคว้น ซ�้ายงัเป็นหน่วยลบัที่ใช้งานส�าคญั ทว่าการช่วยชวีติองค์ชาย

โม่เจวี๋ยก็ส�าคัญเช่นกัน หากเธอกราบทูลฮ่องเต้เรื่องนี้ ด้วยความเปย์แบบ 

หน้ามืดตามัวพระองค์ย่อมอนุญาต แต่เธอจะไม่ได้รับการยอมรับจากพวก
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ทหาร ซ�้าบดิายงัจะได้รบัความยากล�าบากในภายภาคหน้า ทหารกล้าเหล่านี้จะ

ไม่เชื่อถอืบดิาอกี

เธอวางเตาพกลงบนโต๊ะ ก่อนจะเขย่าแขนบดิาแล้วกล่าว “ให้ข้าลองดู

ได้หรอืไม่ท่านพ่อ ข้าจะพสิูจน์ให้พวกเขาดูว่าข้ากส็ามารถ”

“ซซี ีพลงัยุทธ์เจ้าเพยีงระดบัห้าขั้นสูง ถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าจะไม่ห้าม แต่

ตอนนี้ไม่หา้มคงไม่ได้ ที่นี่ไม่อาจใช้หลกัวทิยาศาสตร์มาชี้วดั ทกุคนต่างมพีลงั

เหนอืธรรมชาตมิาแต่ก�าเนดิ ตวัเจ้ามาโลกนี้ได้ไม่นาน พวกเขาคอืทหาร หาใช่

นกัเรยีนรุ่นเยาว์ในส�านกัศกึษาหลวงไม่”

ไม่น่าเชื่อว่าจะมวีนัที่บดิาไม่ส่งเสรมิ รั่วซน้ีอยใจจนไหล่ตก ช้อนสายตา

มองอย่างตดัพ้อ “ท่านพ่อพดูเช่นนี้ข้าเสยีใจนะ ตวัข้าเป็นท่านที่สั่งสอน เหตใุด

ท่านถึงไม่เชื่อฝีมือลูกสาวตัวเอง ข้าตัวเล็กไร้เรี่ยวแรง แต่การจะเอาชนะคน 

ผู้หนึ่ง บางทกีไ็ม่จ�าเป็นต้องลงมอืเองเสมอไปนี่”

ซือหม่าซีฮุยต�าหนิตัวเองในใจ ความเชื่อใจนับเป็นส่วนหนึ่งของสาย

สัมพันธ์อันแน่นแฟ้น เป็นเพราะเขากังวลมากไปจึงท�าให้นางสูญเสียก�าลังใจ 

“เอาละ ข้าจะให้โอกาสเจ้าสกัครั้ง เพราะเจ้าเป็นลูกของข้านะซซี ีอย่าท�าให้ข้า

ต้องผดิหวงั”

รั่วซยีิ้มร่า พยกัหน้าหงกึๆ ราวกบัไก่จกิข้าวสาร ประกายตาที่เหมอืน

ลูกหมาโดนดุเปลี่ยนเป็นแพรวพราว ก่อนจะลุกขึ้นวิ่งโร่ไปหยุดอยู่ข้างกาย

นายกองหนุ่ม

นายกองจางหยงสะดุง้สดุตวั เขยบิออกห่างหญงิสาวพอประมาณ ตวัเขา

ไม่ได้สวมเสื้อ ส่วนนางกเ็ป็นสตร ีมายนืใกล้ชดิเช่นนี้ไม่งามยิ่งนกั อย่าว่าแต่

มายืนตรงนี้เลย การที่นางเข้ามาที่นี่ก็ไม่งามแล้ว ทหารสามสิบชีวิตที่อยู่ตรง

นี้ล้วนไม่ได้สวมเสื้อสกัคน!

เหล่าทหารกล้าทั้งสามสบินายไม่ต่างจากนายกองหนุ่ม ใบหน้าพวกเขา

ขึ้นสแีดงเป็นริ้ว มองไปเบื้องหลงัเหน็ท่านแม่ทพัใหญ่ สตรผีูน้ี้ย่อมเป็นคณุหนสูี่

ซอืหม่ารั่วซทีี่ผูค้นเล่าลอืว่างดงามราวเทพธดิาจตุมิาเป็นแน่ ค�าเลา่ลอืนั้นไม่ได้
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เกนิจรงิเลย นางในอาภรณ์สชีมพูที่สวมทบัด้วยเสื้อคลุมขนสตัว์สขีาว ย�่าเท้า

มาตามหมิะปรากฏเป็นรอยเท้าเลก็ๆ หลายรอย ดวงหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพรา คิ้ว

เรียวดั่งคันศร ริมฝีปากได้รูปสีแดงดุจผลอิงเถา สองแก้มขึ้นสีเลือดฝาด 

ดวงตาเป็นประกายเจิดจ้า ท่าทางเป็นกันเองไม่หยิ่งยโสเหมือนบุตรสาวของ

ขุนนางอื่น ความสดใสร่าเรงิที่แฝงอยู่ในกริยิาที่พยายามส�ารวม พานให้ผู้คน

ผ่อนคลายโดยแท้

“คุณหนูสี่” นายกองจางหยงเป็นฝ่ายท�าลายความเงียบทักทายขึ้นมา

ก่อน

รั่วซยีิ้มตอบ ช่างเป็นรอยยิ้มชวนให้ผู้คนขนลุกยิ่งนกั ดูเหมอืนนางจะ

มาเล่นสนุกที่นี่อย่างไรอย่างนั้น นายกองหนุ่มหวาดระแวงตามสญัชาตญาณ

“โอ้ ว่าที่หวางเฟย12 ในโซ่วหวางเองหรือนี่” หลี่เสียงอวิ๋นเดินจาก 

จุดสงัเกตการณ์มาทกัทายเช่นกนั

“คุณชายหลี่” หญงิสาวค้อมศรีษะตอบรบั

นายกองจางหยงผู้ก�าลังปฏิบัติหน้าที่ทดสอบทหารกล่าวขึ้นโดยไม่ดู

สหีน้าใครทั้งนั้น “คุณหนูสี่ เชญิกลบัไปนั่งที่ด้านหลงัก่อนเถดิ ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่

สตรจีะมายนื ข้ายงัต้องฝึกฝนพวกเขา หากคณุหนสูี่มาเที่ยวเล่น กรณุาท�าตาม

กฎในค่ายทหาร อย่าเดนิเพ่นพ่านรบกวน”

หลี่เสียงอวิ๋นถึงกับหน้าตึง พร้อมกับถอยห่างจากตรงนั้นสามก้าว  

นายกองจางหยงผู้นี้กนิอะไรผดิส�าแดงมาหรอืไม่ รู้หรอืไม่ว่านางเป็นใคร นาง

คือองค์หญิงพระชายาจอมโหดที่เตะเขาเสียไม่เป็นผู้เป็นคน นอนซมจนลุก 

ไม่ขึ้นมาครึ่งค่อนเดอืนเชยีวนะ!

รั่วซีขมวดคิ้วไม่ชอบใจแต่ก็ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้า “วันนี้ข้าไม่ได้ 

มาเที่ยวเล่น”

นายกองจางหยงที่ก�าลังจะอ้าปากสั่งการทหารให้แลกเปลี่ยนฝีมือต่อ

12 หวางเฟย หมายถงึ พระชายาในองค์ชายหรอือ๋อง ในที่นี้หมายถงึพระชายาเอก
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ชะงกัทนัที

“ข้ามาดูศักยภาพของพวกท่าน หมายจะใช้งานพวกท่านให้ท�าภารกิจ

ใหญ่ที่ส�าคญั”

นายกองจางหยงหนัไปมองแม่ทพัใหญ่ที่นั่งอยู่ในปะร�า ไม่มคี�าอนุญาต

หรอืปฏเิสธ กเ็ข้าใจได้ว่าผู้บงัคบับญัชาให้เขาเป็นคนตดัสนิใจ

“คุณหนูสี่ ท่านเป็นสตร”ี

ทหารกล้าสามสบินายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนัอย่างออกรส บางคน

ถงึกบัหวัเราะราวกบัว่านี่คอืเรื่องตลกขบขนัในโรงงิ้วฉากหนึ่ง

รั่วซีกวาดตามองไปรอบด้าน รับรู้ได้ถึงสายตาดูถูกดูแคลนมากมาย 

ล�าพังเธอมาเที่ยวเล่นจริงยังพอให้พวกเขาเอ็นดู แต่ถ้ามากล่าววาจาอวดดี 

เช่นจะสั่งการพวกเขา ย่อมได้รบัผลตอบแทนเช่นนี้

หญงิสาวก้าวเข้ามาประชดิตวันายกองหนุ่ม เชดิใบหน้าที่แสดงออกถงึ

ความมั่นใจขึ้น “เป็นสตรแีล้วอย่างไร วนันี้เป่ินเสยีวเจี่ย13 ขอท้าประลองท่าน!”

เกิดความเงียบขึ้นชั่วอึดใจ ก่อนจะมีเสียงหัวเราะดังราวกับผืนฟ้าจะ

ถล่ม จะไม่ให้พวกเขาหวัเราะได้อย่างไร กใ็นเมื่อนางตวัเลก็เพยีงแค่นั้น สงูเท่า

หน้าอกนายกองจางหยงได้กระมัง เกรงว่าแค่กระทบ ร่างกายอันบอบบาง 

ของนางกค็งจะแตกสลายไปเสยีแล้ว

ใบหน้ารั่วซีมืดครึ้มคล้ายท้องฟ้าที่ก�าลังจะเกิดพายุฝน ประกายตา 

ลุกวาวด้วยโทสะ พยายามข่มกลั้นกล้ามเนื้อบนใบหน้าที่กระตุกให้เรียบเฉย

ดุจฉาบด้วยน�้าแขง็

“ข้าจะได้ประโยชน์อันใด ไม่มีเหตุผลที่ข้าต้องประมือกับคุณหนู”  

นายกองจางหยงกล่าวออกมาในที่สุด เสียงหัวเราะจากทหารทั้งสามสิบนาย

เงยีบลงอย่างรู้กาลเทศะ

วธิบีอกปัดนิ่มนวลเช่นนี้ไม่ท�าให้เธอรามอืได้โดยง่าย “หรอืท่านนายกอง

13 เปิ่นเสยีวเจี่ย หมายถงึ ตวัข้าผู้เป็นคุณหนู
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จางหยงกลวัจะแพ้ข้า?”

ครั้นโดนสบประมาท สีหน้านายกองหนุ่มก็บึ้งตึงอย่างเห็นได้ชัด เขา

ถอยหลังสามก้าวห่างจากนาง กลิ่นหอมกรุ่นนั้นท�าให้เขาสูญเสียความสุขุม

เยอืกเยน็ “ข้าไม่เกรงกลวัจะพ่ายแพ้ แต่ข้ามอิาจท�าร้ายสตร”ี

รั่วซเีม้มปาก หรี่ตามองอย่างมาดร้าย นายกองจางหยงผู้นี้แต่ก่อนมา

ขอร้องเธอให้ไปช่วยบดิาด้วยท่าทางนอบน้อม ยามพบกนัที่ภายนอกเขตล่าสตัว์

กท็กัทายอย่างเป็นกนัเอง ทั้งยงัแฝงด้วยความเกรงใจ ทว่าตอนนี้เขายนืต่อหน้า

ทหารนบัสามสบินาย แล้วยงัมบีดิามองอยู่ จงึวางมาดผู้น�าได้น่าหมั่นไส้ยิ่งนกั 

ดวงตาใสพิสุทธิ์ดุจน�้าค้างจ้องนิ่งไปยังใบหน้าคมเข้ม “หากศัตรูท่านเป็นสตร ี

กค็งปล่อยให้หนไีปแล้วกระมงั?”

“นั่นไม่เหมอืนกนั” นายกองหนุม่ขมวดคิ้ว ดทู่านางคงราวเีขาไม่เลกิแน่

เขากล่าวต่อ “คุณหนูต้องการจะให้พวกข้าท�าสิ่งใด หากมิเหลือบ่ากว่าแรง 

ข้าจะเกณฑ์คนจ�านวนหนึ่งไปท�าให้ ท่านไม่ต้องมาล�าบากสุ่มเสี่ยงต่อการ 

บาดเจ็บ อีกอย่าง...ท่านเป็นว่าที่หวางเฟยในโซ่วหวาง เกิดเหตุผิดพลาดใด 

ขึ้นมา เกรงว่าศรีษะหน่วยพยคัฆ์ที่เจด็ทั้งหมดคงมอิาจชดใช้”

ช่างกล่าวได้มเีหตผุลจนรั่วซโีต้เถยีงไม่ออก หากดงึดนัที่จะประลองกบั

เขา กเ็ท่ากบัว่าเธอสร้างความล�าบากให้หน่วยพยคัฆ์ที่เจด็ หญงิสาวก้าวเข้าไป

ประชิดอีกครั้งแล้วกระซิบด้วยเสียงที่เบาจนแทบจะไม่ได้ยิน “เรื่องที่ข้าจะให้

พวกท่านไปท�านั้นส�าคัญมาก ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ แต่เป็นความส�าคัญระดับ

แว่นแคว้น ประการสุดท้าย ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากข้าในการประลอง

ครั้งนี้คือ วิชาต่อสู้เฉพาะสกุลซือหม่าที่ท่านพ่อไม่เคยสอนในกองทัพ ท่าน 

มอิยากจะเรยีนรู้จากข้าบ้างหรอื”

จิตใจนายกองหนุ่มไขว้เขว เขาประจักษ์ด้วยตาว่าท่านแม่ทัพซือหม่า 

ซีฮุยนั้นมีวิชาการต่อสู้แปลกประหลาด สามารถใช้ได้จริง หน�าซ�้ายังมี

ประสทิธภิาพอนัเยี่ยมยอด เท่าที่สอนในหน่วยพยคัฆ์ที่เจด็กว่็าล�้าเลศิมากแล้ว 

ยงัมทีี่พสิดารกว่านี้อกีหรอื
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“ข้ามอิาจท�าร้ายคุณหนูได้”

น�้าเสียงยืนยันหนักแน่นราวกับไม่มีสิ่งใดสั่นคลอนได้แม้ภูเขาตรงหน้า

จะถล่มทลาย ท�าให้รั่วซีแทบกรีดร้องเป็นภาษาต่างดาว เธอจึงยื่นข้อเสนอ 

“หากไม่อยากท�าร้ายข้า เช่นนั้นก็ประลองกันด้วยปัญญาและกลยุทธ์เป็น

อย่างไร”

ทหารทั้งสามสบินายส่งเสยีงอกีครั้ง ทุกคนต่างให้ความสนใจ

เมื่อเหน็อารมณ์นางไม่มทีที่าจะระเบดิออกมา หลี่เสยีงอวิ๋นจงึก้าวเดนิ

กลับมายืนเคียงข้างหญิงสาว กระซิบบอกนางถึงความสามารถของนายกอง

หนุม่ “นายกองจางหยงมสีตปัิญญาล�้าเลศิด้านการต่อสู ้ยทุธวธิทีี่ใช้ในสนามรบ

กม็ใิช่สามญั เจ้าที่ไม่เคยรบทพัจบัศกึ...มั่นใจหรอืว่าจะชนะ”

เธอตวดัสายตามองคนตวัสูงกว่า เหน็ใบหน้าคล้ายบุรุษเจ้าส�าราญนั้น

ฉายแววสนกุสนาน “ข้าไม่เคยเดมิพนัสิ่งใดที่จะน�ามาสูค่วามพ่ายแพ้ แต่ต่อให้

หนนี้ข้าแพ้กต็้องลองดูสกัครั้ง ข้าจ�าเป็นต้องใช้พวกเขา จ�าเป็นต้องท�าให้พวก

เขายอมรบัในตวัข้า”

หลี่เสยีงอวิ๋นหวัเราะ “สิ่งหนึ่งที่เจ้าชนะแล้วในตอนนี้คอืความมั่นใจ สม

แล้วที่เสวี่ยหมงิปักใจต่อเจ้า”

“หากไม่มั่นใจก็มิอาจประสบความส�าเร็จ ทุกเรื่องที่ข้าท�าไม่มีเวลาให้ 

ล้อเล่น”

น�้าเสียงเคร่งเครียดในตอนท้ายของนาง ท�าให้หลี่เสียงอวิ๋นถึงกับ 

เลกิคิ้วและไม่กล่าวสิ่งใดอกี

“คุณหนู ต้องการจะประลองเช่นไร” นายกองจางหยงถาม

รั่วซีครุ่นคิดขณะสังเกตการณ์รอบด้าน สายตาไปหยุดอยู่ที่ทหารทั้ง

สามสบินาย “ให้ข้าและท่านเลอืกทหารที่มพีลงัยทุธ์สายสดี�ามาสั่งการหนึ่งนาย 

จากนั้นก็ให้พวกเขาประลองกันเอง ส่วนข้ากับท่านคอยสนับสนุนอยู่ด้านข้าง 

ตวัท่านมพีลงัสายสขีาว ส่วนข้าเองกส็ามารถใช้ธาตุได้ ดงันั้นให้เราช่วยเหลอื

คนของตวัเอง แต่...ห้ามใช้พลงัท�าร้าย หากคนทั้งสองพลาดพลั้งบาดเจบ็เพราะ
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พลังของท่านกับข้า นั่นถือว่าพวกเขาไม่ระมัดระวังพอ เราทั้งสองท�าได้เพียง

ส่งเสรมิคนของตนเท่านั้น วธินีี้น่าสนุกด.ี..ว่าหรอืไม่”

ทันใดนั้นก็บังเกิดเสียงฮือฮา สถานการณ์อึดอัดใจเมื่อครู่เปลี่ยนเป็น

ครื้นเครง วิธีนี้คล้ายคลึงกับการวางกลยุทธ์บนแผ่นกระดาษ แต่คราวนี้ใช ้

คนจรงิๆ น่าสนใจ ช่างน่าสนใจ!

“ตกลง” นายกองหนุ่มยอมรบัจนได้

รั่วซแีละนายกองจางหยงเดนิไปเลอืกทหาร เธอเดนิไปหยดุอยูต่รงหน้า

ทหารคนแล้วคนเล่า ใช้สายตามองส�ารวจกล้ามเนื้อหนั่นแน่นไปทั่ว แม้พวกเขา

จะหน้าแดงจนแทบละลาย ทว่าเธอกไ็ม่ยอมหยดุสายตาอนัจาบจ้วงที่ไล่ไปตาม

ร่างก�าย�าสมบูรณ์เหล่านั้น บางครั้งก็หยุดมองกล้ามไหล่และกล้ามท้อง หรือ

ขยบัเข้าไปใกล้เลก็น้อยเพื่อฟังลมหายใจ แล้วเธอกเ็จอคนที่น่าสนใจ...

“ท่านชื่ออะไร” 

“ข้าน้อยจงอินขอรับ” ทหารฉกรรจ์หน้าตาไร้ความรู้สึก แต่มีรูปร่าง

ล�่าสนัตอบน�้าเสยีงเรยีบ

“ข้าเลอืกท่าน”

จงอนิเดนิตามหญงิสาว ในใจคดิอย่างไรกไ็ม่มใีครคาดเดาได้

รั่วซีหันไปสนทนากับเขา นี่มิใช่การพูดคุย แต่เป็นการเตือน “ท�าให ้

เต็มที่ หากคิดแกล้งแพ้หรือไม่เชื่อฟัง ไม่ใช่แค่ข้าที่เสียหน้าหรือโดนหัวเราะ

เยาะ แต่รวมถึงตัวท่านเองก็จะถูกเย้ยหยันไปด้วย มิแน่ว่าอาจถูกปลดออก

จากหน่วยพยคัฆ์ที่เจด็กเ็ป็นได้”

จงอนิหาได้โต้ตอบไม่ เขาหยุดเท้าขณะที่หญงิสาวหยุดเดนิ

ทั้งสองฝ่ายมเีวลาวางแผนเพยีงสองเค่อ รั่วซไีมร่อช้า สั่งให้จงอนินั่งลง 

จากนั้นเธอกน็�ากระดาษแผ่นหนึ่งมาวางตรงหน้า ครั้นปลายพู่กนัแต้มน�้าหมกึ

แล้ว เสยีงหวานกพ็มึพ�า “ตอนนี้เป็นเดอืนสบิเอด็ เอาแมงป่องกแ็ล้วกนั” 

จุดหลายจุดถูกแต้มลงบนกระดาษ จงอินนั่งมองอย่างเงียบงันมิได้ 

เอ่ยปากถาม เขาเหน็นางวาดลายเส้นเชื่อมต่อไปตามจุด กบ็งัเกดิความสงสยั
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ในใจ นางจะเอาแผ่นกระดาษพวกนี้มาท�าอะไรในเมื่อคนที่ลงไปต่อสู้คอืเขา

เวลาผ่านไปเรื่อยๆ สายลมหนาวกพ็ดัผ่านไป หญงิสาวยื่นแผ่นกระดาษ

ส่งให้บุรุษ “ท่านจดจ�าจุดต่างๆ และลายเส้นที่เชื่อมโยงเอาไว้ ต้องจ�าให้ได ้

ภายในหนึ่งเค่อนี้ ระหว่างจดจ�ากฟ็ังข้าไปด้วย”

จงอนิรบัมา ไม่กล้าท�าเสยีเวลารบีจ�าโดยทนัท ีหูกฟ็ังเสยีงหวานๆ นั้น

กล่าววาจา

“นี่เรยีกว่าจกัรราศแีมงป่อง เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวทั้งสบิสอง เส้นที่วาด

ไปตามจุดแม้มองแล้วรูปร่างอาจไม่เหมอืนแมงป่อง แต่ขอให้ท่านคดิไว้เสมอ

ว่ามนัคอืแมงป่องจรงิๆ” เธอหยุดพกัรบัน�้าชาจากซิ่วฟางเซยีนมาดื่ม ก่อนจะ

กล่าวต่อ

“ท่านคงแปลกใจกบัสิ่งที่ข้าอธบิาย นี่เป็นวชิาลบัเฉพาะของสกลุซอืหม่า 

อย่างที่บอกไป จกัรราศแีมงป่องเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวทั้งสบิสอง นั่นหมายถงึ

ยังมีอีกสิบเอ็ดจักรราศีที่ข้าไม่ได้วาด หากท่านชนะในการประลองครั้งนี้  

ข้าจะสอนด้วยตวัเองดหีรอืไม่” 

เธอปรายตามองบุรุษที่เอาแต่ท�าสีหน้าเคร่งขรึมขณะที่จดจ้องแผ่น

กระดาษ แม้ไม่แสดงความรูส้กึผ่านสหีน้าแต่เธอกด็อูอกว่าเขาสนใจ รมิฝีปาก

แดงสดอย่างเป็นธรรมชาติยกขึ้นยิ้มก่อนจะหายไป ดวงตากระจ่างใสจ้อง

ใบหน้าบุรุษเขม็ง เหตุผลแรกที่เธอเลือกเขาเพราะศักยภาพยอดเยี่ยม ทว่า 

อกีเหตุผลหนึ่งคอื...เขามบีางอย่างที่แตกต่างจากผู้อื่น ท�าให้เธอสงสยั

รั่วซีก�าชับจงอินอีกหลายค�าจนกระทั่งหมดเวลา ทุกคนต่างก็ประจ�าที่ 

ทหารอีกยี่สิบแปดนายนั่งล้อมรอบลานฝึกทหารเพื่อให้ก�าลังใจ ส่วนซือหม่า 

ซฮียุกบัสาวใช้ทั้งสองและสุนขัสขีาว รวมถงึหลี่เสยีงอวิ๋นนั้นนั่งชมอยูใ่นปะร�าไม้

การประลองครั้งนี้ไม่มีก�าหนดเวลาจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะล้ม รั่วซี

นั่งลงหน้าพณิที่ซิ่วฟางเซยีนน�ามาวางไว้ให้ นายกองจางหยงนั่งบนเก้าอี้ข้างลาน

ฝึกทหาร หรี่ตามองหญงิสาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งก�าลงัจะแสดงศลิปะชั้นสูงอนั

ไม่เหมาะแก่สถานที่ ทว่านี่มใิช่ข้อห้าม หากนางต้องการส่งเสยีง ดงันั้นเขาจงึ
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มไิด้ทกัท้วงว่าสิ่งที่นางท�าอาจจะสร้างความร�าคาญและรบกวนสมาธผู้ิประลอง

ทั้งสอง

“เริ่มได้!”

สัญญาณเริ่มการประลองดังขึ้น จงอินกับคนของนายกองจางหยงที่มี

นามว่าเหลยีนขุยยนืประจนัหน้าเพื่อดูเชงิ ทั้งสองตวัใหญ่พอๆ กนั มหิน�าซ�้า

ระดับพลังยังสูงทัดเทียมกันโดยอยู่ที่ระดับหก เรียกได้ว่าไม่มีใครได้เปรียบ

หรือเสียเปรียบ ขึ้นอยู่กับกุนซือผู้ให้ค�าแนะน�าและคอยสนับสนุนของทั้งสอง

แล้ว

รั่วซกีรดีนิ้วบรรเลงพณิ แต่ท่ามกลางเสยีงเงยีบงนันั้น นอกจากเสยีง

ลมพัดหวีดหวิวก็หาได้มีเสียงไพเราะของพิณไม่ ต่อให้ทุกคนประหลาดใจ 

แต่กไ็ม่มใีครละสายตาจากผู้ประลองในลาน

สองร่างพุ่งเข้าหากนัรวดเรว็ราวกบัเกาทณัฑ์ หมดัเท้าถูกปล่อยออกมา

อย่างช�านชิ�านาญ ไอสดี�าครอบร่างเปล่งรศัมเีป็นริ้วคลื่น

นายกองจางหยงควบรวมธาตไุฟส่งไปยงัหมดัเท้าของเหลยีนขยุ ยามที่

หมัดกระทบถูก ผิวสีคล้ามเข้มของจงอินให้ร้อนลวกจนกลายเป็นสีแดง  

เขาต่อสู้ด้วยตวัเอง โดยไร้ค�าแนะน�าใดๆ จากหญงิสาว

“นางบอกจะประลองด้วยกลยุทธ์สนับสนุน ไหนเลยจงอินจึงดู 

เสียเปรียบเช่นนั้น นางเอาแต่นั่งดีดพิณ ไม่ให้ค�าแนะน�า ผิดกับนายกอง 

จางหยงที่ตะโกนเอาๆ” ทหารนายหนึ่งหันไปสนทนากับทหารที่อยู่ด้านข้าง  

เริ่มจบักลุ่มพูดคุยและพนนัขนัต่อกนัอย่างสนุกสนาน

“จงอินคงถึงคราวเคราะห์ ไม่น่าถูกนางเลือก” ทุกคนส่ายหน้าอย่าง

ไว้อาลยัให้จงอนิ

“นายกองจางหยงช่างเยี่ยมยอด สร้างความสะดวกสบายให้เหลยีนขุย 

ดูพื้นหิมะนั่นปะไร ไม่ท�าให้ลื่น ซ�้ายังเคลื่อนไหวได้ว่องไวนัก” อีกคนกล่าว

ชื่นชม

“ของมนัแน่อยู่แล้ว นายกองจางหยงไม่เพยีงใช้ธาตุไฟ แต่ยงัใช้ธาตุน�้า
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ได้อกีด้วย” สหีน้าคนพูดแสดงความนบัถอืนายกองผู้นี้สุดชวีติ

จงอินนั้นล�าบากอย่างแท้จริง อีกฝ่ายดุดันทั้งยังออกหมัดหนักหน่วง 

แม้เขาจะมีแรงมากเท่ากัน แต่ถ้าไม่มีพลังจากนางสนับสนุน ความร้อนจาก

หมัดเท้าของเหลียนขุยก็ท�าให้เขาแสบไปหมด ครั้นถูกอีกฝ่ายยิ้มเยาะจึงเริ่ม 

ไม่พอใจ สหีน้าเคร่งเครยีดยิ่งกว่าเดมิเมื่อถูกกดดนั

จงอินปราดเข้าไปลงมืออย่างเหี้ยมโหด ไม่ปรานีและไม่ยั้งไมตร ี 

ถงึอย่างไรนี่กค็อืการประลองด้วยศกัดิ์ศร ีหากท�าไม่เตม็ที่จะชนะได้อย่างไร

ทว่าความหุนหันพลันแล่นท�าให้จงอินพลาดท่า หมัดที่เต็มไปด้วย

ประกายเพลงิพุ่งเข้าสู่หน้า ทหารรอบด้านพากนัปิดตา เพราะคาดว่าคงได้เหน็

เลือดจงอินก็คราวนี้ ไหนเลยจังหวะที่ก�าลังจะเพลี่ยงพล�้า หมัดหนักนั่น 

กลับดีดสะท้อนไปยังผู้ใช้ ประกายไฟแตกซ่านกระเด็นร้อนลวกผิวหนังของ

เหลยีนขุย

“ท่านนายกอง!” เหลียนขุยเข่นเขี้ยวยามที่หันไปมองนายกองหนุ่ม 

อย่างไม่เข้าใจ

นายกองจางหยงลกุขึ้นพรวด สายตาคมปลาบพุง่ไปยงัหญงิสาวที่ก�าลงั

ดดีพณิไร้เสยีงไม่ขยบั เมื่อครู่นางท�าอะไร!

“จงอนิ ท่านอย่าใจร้อน ปิดจติสงัหารเสยี เคลื่อนไหวสู่ทศิบูรพา ข้า

สร้างจดุรวมพลงัเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ประมอืให้เป็นธรรมชาตเิหมอืนที่ซกัซ้อม

กนัในหมู่มติรสหาย”

น�้าเสียงของหญิงสาวคล้ายลอยมาตามลม ทว่ามีเพียงจงอินที่ได้ยิน 

ผู้เดียว เมื่อครู่ตอนจะถูกโจมตี กลับมีสายลมอันอบอุ่นครอบคลุมร่าง ไม ่

ต่างจากเกราะป้องกันอันแข็งแกร่ง ขนาดที่สะท้อนพลังของเหลียนขุยและ

นายกองจางหยงกลบัไปได้ นางช่างไม่ธรรมดา!

จงอินเคลื่อนไหวไปทางทิศบูรพาตามสายลมที่น�าทาง ฉับพลันนั้นเขา 

กน็กึถงึแผนภาพของนาง จกัรราศแีมงป่องที่จดจ�าไว้ ก่อนจะวาดเท้าตามจุด

ที่สายลมชี้น�า
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เหลยีนขยุพุง่ปราดเข้ามาประดจุเสอืดาว โจมตจีงอนิที่ดผู่อนคลายจาก

ทีแรก ครั้นเข้าใกล้กลับถูกสิ่งที่มองไม่เห็นบาดผิวเนื้อจนร้องโอดโอยขึ้นมา 

เลอืดสดๆ ไหลตามแขนและแผ่นอก ผูค้นรอบด้านเบกิตากว้าง ให้ความสนใจ

หญงิสาวที่ยงัเงยีบ ไม่ปรปิากส่งเสยีงแม้เพยีงครึ่งค�า

“เหลียนขุยระวัง! อย่ารีบร้อน จับสังเกตด้วยความรู้สึก แม้ตามอง 

ไม่เห็นก็อย่าประมาท!” นายกองจางหยงตะโกนสั่ง ลูกไฟร้อนแรงดั่งเพลิง

ผลาญและแท่งน�้าแข็งเย็นยะเยียบถูกส่งไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่

เหลยีนขุย ทว่าทนัใดนั้น...

ตูม! เปรี๊ยะ!

ผู้ที่เบิกตากว้างอยู่แล้วยิ่งเบิกตาจนถลน ไฟลูกใหญ่เท่าศีรษะระเบิด

เปรี้ยงเหลอืเพยีงสะเกด็ไฟร่วงลงบนพื้นหมิะ ส่วนแท่งน�้าแขง็แหลมคมกแ็ตก

เป็นเสี่ยงๆ ตกอยู่รอบๆ พื้นหมิะที่หายไป พื้นตรงนั้นปรากฏรูปร่างสตัว์ชนดิ

หนึ่ง

“แมงป่อง!” ใครบางคนตะโกนเมื่อเหน็รูปร่างที่ปรากฏขึ้นมา

ซอืหม่าซฮียุลบูเคราพร้อมกบัหวัเราะชอบใจ ชนถ้วยชากบัหลี่เสยีงอวิ๋น 

อย่างส�าราญ

“ท่านนายกอง!” เมื่อขาดคนสนับสนุนก็ดูท่าจะแย่เช่นกัน เหลียนขุย

ตะโกนลั่น ไม่อาจท�าอันตรายจงอินได้ แม้แต่ใบหน้าก็เริ่มเปลี่ยนสภาพเป็น

เขยีวช�้าขึ้นมาแล้ว

ทุกคนเห็นเต็มสองตา หมัดเท้าและกระบวนท่าอันปราดเปรียวของ

เหลยีนขุยไม่กระทบถูกแม้เส้นผมของจงอนิ ทั้งที่เหน็ชดัว่าโดนแน่แล้ว ทว่า

กลบัวดืผ่านไปราวกบัจงอนิเป็นภาพลวงตา

“อย่ามีความรู้สึก ปิดจิตสังหารของท่านให้หมด อย่าเพิ่งล�าพองใจ”  

รั่วซสี่งกระแสเสยีงตามสายลม

จงอินพยักหน้ารับ ออกท่าทางอย่างเป็นธรรมชาติ ครั้นเห็นอีกฝ่าย 

มีทีท่าร้อนรนจนขาดสมาธิ ในใจพลันบังเกิดความยินดี ไม่น่าเชื่อว่านางจะ
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ท�าได้ถงึเพยีงนี้

เมื่อนายกองจางหยงไม่อาจส่งพลังช่วยได้ ก็จ�าต้องปรับเปลี่ยนมาใช้

ก�าแพงไฟล้อมรอบทั้งสอง ทว่าความร้อนนั้นกลับท�าร้ายจงอิน แต่ไม่ท�าร้าย

เหลยีนขุย

เหงื่อกาฬไหลพลั่กๆ จงอนิที่ตอนแรกถกูอากาศเยน็จากลมหนาวมาถูก

ความร้อนกะทันหันก็ให้รู้สึกไม่สบายตัว ชีพจรเลือดลมติดขัดส่งผลต่อการ

เดนิพลงัเป็นอนัมาก

“มั่นใจในฝีมือ ใส่แรงไม่ยั้ง อย่าได้ลังเล!” นายกองจางหยงสั่งเสียง

กร้าว เสยีงนั้นดงักมัปนาท

ผวัะ!

จงอนิหน้าหงายถกูซดัเข้าเตม็ๆ มเีลอืดไหลออกมาจากจมกู ทวา่เขาไม่

แตกตื่นหรือลนลาน ยังคงเคลื่อนตามเส้นทางจักรราศีแมงป่อง หากสังเกต 

ให้ดจีะเหน็ว่าเหลยีนขยุนั้นอ่อนแรงยิ่ง ตามตวัเตม็ไปด้วยบาดแผลที่คล้ายถกู

คมมดี

รั่วซตีะโกนก้อง คราวนี้มไิด้ปิดกั้นเสยีง “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ทุ่มก�าลงั

ให้สุดความสามารถของท่าน!”

น�้าเสยีงเชื่อมั่นนั้นท�าให้จงอนิฮกึเหมิล�าพอง เขาควบรวมพลงัไว้ที่หมดั

ทั้งสอง ก่อนจะปล่อยออกไปสุดแรง

ฟิ้ว!

เสียงอะไรบางอย่างลอยละลิ่ว กว่าทุกคนจะได้สติก็เห็นร่างของ 

เหลียนขุยลอยผ่านสายลมใบมีดที่มองไม่เห็นทะลุก�าแพงไฟออกไปด้านนอก

เสยีแล้ว ทิ้งไว้เพยีงรอยเลอืดเป็นทางยาวหลายสาย ช่างน่าสยดสยองยิ่งนกั

“ไหนว่าประลองเพียงรู้แพ้ชนะ เหตุใดถึงโหดเหี้ยมนัก” ใครบางคน 

ในกลุ่มทหารพูดขึ้น

อกีคนกลนืน�้าลายอกึหนึ่งก่อนจะกล่าวต่อ “ข้าเคยได้ยนิมา คุณหนูสี่

ซอืหม่ารั่วซอี�ามหตินกั เหน็นางคราแรกไม่คดิว่าจะเป็นจรงิตามข่าวลอื ที่ไหน
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ได้ พวกเจ้าดูสภาพเหลยีนขุย”

ใบหน้าที่เรียงต่อกันในวงล้อมพยักหงึกๆ อย่างเห็นด้วย นึกเวทนา

เหลยีนขุยที่ถูกนายกองจางหยงเลอืก

ก�าแพงไฟบนลานฝึกทหาร รวมถึงสายลมใบมีดทั้งหลายหายไปแล้ว 

จงอินยืนนิ่งอึ้งงันในฝีมือ เขารับรู้ได้ถึงสายลมอบอุ่นที่พุ่งมาหมุนวนอยู่รอบ

ฝ่ามอื พลงัของนางเสรมิพลงัของเขา ไม่เพยีงท�าร้ายอกีฝ่าย แต่ยงัดดีสะท้อน

พลังตรงข้ามกลับไปยังผู้ใช้ เหลือเชื่อนัก นี่หรือ...ผู้มีพลังสายสีเงิน พลัง 

สองสายในต�านาน!

นายกองจางหยงลกุขึ้นกล่าว “ข้าแพ้แล้ว” เขาเดนิไปประคองเหลยีนขยุ

ที่มสีภาพไม่ต่างจากเนื้อสบั

“ท่านเองก็ท�าให้ข้าได้เปิดตาแล้ว” รั่วซีลุกขึ้นค้อมศีรษะก่อนจะเดิน 

ไปหาจงอนิ

จงอนิตื่นเต้น เกดิอาการประหม่า จรงิหรอืไม่ที่ว่านางจะสอนจกัรราศี

อกีสบิเอด็แบบให้แก่เขา ดวงหน้าเลก็เฉดิฉนันั้นมองตรงมาด้วยรอยยิ้มละมุน

ละไม ใบหน้าที่ตดิเรยีบเฉยของเขาค่อยๆ แสดงความรู้สกึ รอยยิ้มผุดขึ้นบน

รมิฝีปาก ทว่า...

“อ๊ากกก!”

จงอนิร้องลั่น มองฝ่ามอืห้อยร่องแร่งที่ถูกตดัเส้นเอน็ ก่อนจะทรุดลง

เพราะนางตวดัมอือกีครั้ง

“อ๊ากกก!”

ทุกคนลุกขึ้นด้วยความตระหนก คุณหนูสี่ผู้นี้วิปลาสไปแล้วหรือ จู่ๆ 

ก็แกะเส้นไหมรัดผมออกมาตวัดเข้าใส่จงอินราวกับเส้นแส้ จากนั้นก็ตัด 

เส้นเอน็ที่ข้อมอืและข้อเท้า!

“ท่านท�าอะไร!” นายกองจางหยงทิ้งร่างเหลยีนขุย รบีวิ่งเข้าไปหมายจะ

ห้าม แต่กลบัถูกเส้นแส้ตวดัผ่าน เสยีงหวานพูดขึ้นท่ามกลางความโกลาหล

“ท่านหยุดอยู่ตรงนั้น ที่จรงิแล้วจงอนิเป็นไส้ศกึ!”
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ทุกคนตะลงึกบัค�ากล่าวหา พลางหนัไปมองหน้ากนัอย่างงงงวย

จงอินที่มีพลังยุทธ์สายสีด�า ร่างกายแข็งแกร่งดุจหินผาไม่น่าจะถูกตัด

เส้นเอ็นจนขาดได้ แต่เพราะยามนั้นปราการป้องกันตัวอ่อนลง มีเพียงความ

ยินดีที่ได้รับชัยชนะ แล้วยังจะได้รับเคล็ดวิชาเฉพาะของสกุลซือหม่า ความ 

ไว้วางใจกอปรกับความชื่นชมในตัวหญิงสาวท�าให้เขาประมาท ถูกรอยยิ้ม 

ของนางพฆิาตอย่างเลอืดเยน็

โลหิตสีแดงยามไหลต้องพื้นหิมะค่อยๆ จับตัวแข็ง แม้ค�าของรั่วซีจะ

เหมือนกล่าวหาลอยๆ ไร้ซึ่งหลักฐาน แต่เมื่อเอ่ยออกมาแล้วก็จ�าต้องระแวง

ระวงั ก�าแพงมนุษย์เริ่มล้อมรอบไม่ให้จงอนิหลบหนไีปได้

นายกองจางหยงแหวกผ่านผู้คนเข้ามาถามหญิงสาว “คุณหนูทราบได้

อย่างไรว่าจงอินเป็นไส้ศึก จงอินได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ประวัติ

ขาวสะอาด เมียกับลูกอยู่ที่บ้านรอคอยสามีเลิกฝึกทหารเหมือนชาวบ้านปกติ

ทั่วไป ใบหน้านั้นเป็นของจรงิมใิช่ปลอมแปลง ไหนเลยจะกลายเป็นไส้ศกึได้”

เธอสะบัดแส้ผ้าไหม คราบเลือดที่เกาะเป็นน�้าแข็งแตกออก ส่อง

ประกายราวกบัอญัมณ ี“ดูท่าว่าหน่วยพยคัฆ์ที่เจด็จะถูกปิดหูปิดตาไม่น้อย”

ซือหม่าซีฮุยลุกจากปะร�าเดินมาร่วมฟังใกล้ๆ พร้อมด้วยหลี่เสียงอวิ๋น 

ดวงตาพยัคฆ์ร้ายของแม่ทัพใหญ่กวาดมองไปตามร่างที่อาบชโลมด้วยโลหิต

ของจงอนิ มองแล้วมองอกีกห็าพบพริุธใดไม่ จงอนิมไิด้คดิจะลุกหน ีมเีพยีง

แววตาที่เผยว่าไม่ได้รบัความยุตธิรรมเท่านั้น

ซอืหม่าซฮีุยถามย�้ากบัลูกสาว “เจ้าแน่ใจหรอืซซี”ี

“ข้าแน่ใจอย่างยิ่งท่านพ่อ” เธอตอบด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“จงอธิบายข้อสังเกตของท่าน หรือหลักฐานที่ท่านพบจากจงอิน”  

นายกองจางหยงคาดคั้นเมื่อเหน็จงอนิหน้าซดีไร้สเีลอืด 

เพราะเป็นเหมันตฤดูจึงท�าให้เลือดกลายเป็นน�้าแข็งและไม่ไหลทะลัก

ออกมาจากบาดแผล แต่ความเจ็บปวดนั้นก็ท�าให้คนอดที่จะสงสารเขาไม่ได้  

จ�าต้องรีบท�าการรักษาภายในหกชั่วยาม มิเช่นนั้นเส้นเอ็นที่ถูกตัดก็มิอาจต่อ
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ติดได้เหมือนเดิม การถูกตัดเส้นเอ็นเช่นนี้ท�าให้เดินพลังได้ไม่เต็มที่ การจะ

หลบหนคีงเป็นเพยีงภาพฝัน แม้กระทั่งอยากฆ่าตวัตายกย็ากที่จะท�าได้ นบัว่า

นางทั้งฉลาดและโหดเหี้ยมสมค�าเล่าลอื

“กระบวนท่าที่ใช้โจมตขีองเขา” เธอเอ่ยไขข้อข้องใจ

ทุกคนต่างมีสีหน้าไม่เข้าใจ เพราะส่วนมากวิชาต่อสู้หากมิใช่ติดตัวมา

แต่เดมิ กไ็ด้รบัการฝึกสอนจากหน่วยพยคัฆ์ที่เจด็

รั่วซแีจกแจงขณะเดนิรอบจงอนิ “กระบวนท่าของเขาไม่เพยีงยอดเยี่ยม

เหมอืนเหลยีนขุย แต่นั่นยงัมทีี่ต่างออกไป ทุกคนอาจมไิด้สงัเกต”

จงอินกัดฟันกรอดเพื่อข่มกลั้นความเจ็บปวด เอ่ยเสียงลอดไรฟัน  

“พวกเราได้รบัการฝึกฝนมาเหมอืนกนั ยงัมสีิ่งใดที่ต่างออกไปอกี”

รั่วซย่ีอตวัลงนั่งชนัเข่าตรงหน้าจงอนิ มเีสื้อขนสตัว์สขีาวห่มคลมุไม่เหน็

แม้แต่เรยีวขา “จุ๊ๆ ต่างแน่นอน” เธอส่ายนิ้วไปมาต่อหน้าเขาพร้อมกบัจุ๊ปาก 

ก่อนจะกล่าว “ท่านไม่ออกกระบวนท่าให้เสียเปล่า มุ่งมั่นจริงจัง เน้นเพียง 

จุดตาย ผิดกับเหลียนขุยที่เหมือนเต้นร�าไปรอบด้าน โจมตีส่วนไหนได้ย่อม

โจมตไีว้ก่อน”

“นั่นก็ยังบ่งบอกไม่ได้ว่าข้าน้อยแตกต่าง” จงอินเถียงด้วยสีหน้า 

เรยีบเฉย ทว่าดวงตาแฝงความเคยีดแค้นลกึล�้า

“เหมือนท่านจะลืมอะไรบางอย่าง กระบวนท่าทั้งหลายที่ใช้ออก แม ้

ส่วนมากจะเป็นหน่วยพยคัฆ์ที่เจด็ฝึกฝน แต่วธิใีช้บ่งชี้ได้ถงึความเป็นนกัฆ่า! 

และยงัมตีอนที่ท่านร้อนรนเกรงว่าตนจะพ่ายแพ้ เผลอใช้กระบวนท่าสงัหาร!”

ทุกคนที่ได้ยินค�าอธิบายตกตะลึง นึกทบทวนเหตุการณ์ที่ทั้งสองต่อสู้

กนั แม้รวดเรว็จนมองตามแทบไม่ทนั ทว่าคนที่จ�าได้กถ็งึกบัขมวดคิ้ว

นายกองจางหยงมองหน้าจงอนิราวกบัต้องการขอค�าอธบิาย

“ข้าน้อยมิได้มีเจตนา เพราะกลัวจะพ่ายแพ้จนถูกปลดออกจากหน่วย

พยคัฆ์ที่เจด็ จงึได้กระท�าสิ่งที่ไม่ควรออกไป” จงอนิแก้ตวัด้วยใบหน้าซดีเผอืด

รั่วซีลุกขึ้นยืนอย่างสง่างาม กระซิบกระซาบสั่งการหลี่เสียงอวิ๋น เมื่อ
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ฟังจบแล้วเขากอ็อกไปจากค่ายฝึกทหารพร้อมด้วยซิ่วฟางเซยีนและเสี่ยวเยี่ย

“เอาละ ถงึไหนกนัแล้ว” เธอกลบัมาชี้แจงต่อ ท�าราวกบัค�าแก้ตวัของ 

จงอนิมมิคีวามหมายอนัใด “กระบวนท่าสงัหารของท่าน...ข้าเคยเหน็มาก่อน”

จงอนิรกัษาความสงบนิ่งได้อย่างน่าชื่นชม ฟังต่อไปว่าหญงิสาวจะกล่าว

สิ่งใดอกี

“เมื่อหลายเดือนก่อน ข้ากับโซ่วหวางเคยถูกนักฆ่าไล่ล่าที่งานเทศกาล

ล่ารางวัลในเมืองฟง เข้าไปยังดินแดนที่สร้างขึ้นจากอักขระ บุรุษใช้กริชกับ

สตรใีช้แส้ที่เป็นนกัฆ่าล้วนออกกระบวนท่าเดยีวกบัท่าน”

จงอินหน้าถอดสี แต่เมื่อจะแก้ตัวอีกครั้ง นางก็กล่าวตัดหน้าขึ้น 

เสยีก่อน

“ที่ข้อมอืของท่านยอ่มจะมบีางอย่างที่แสดงวา่เปน็นกัฆ่ากลุม่เดยีวกนั”

สายตาของเหล่าทหารรวมถึงนายกองจางหยงเพ่งมองไปยังข้อมือของ

จงอนิ ทวา่เหน็เพยีงตราสญัลกัษณ์ที่ข้อมอืด้านใน อนับ่งบอกวา่เป็นทหารจาก

ชายแดนทศิอุดรเหมอืนกบัทุกคน

“โอ้...ข้าพลาดแล้ว ดูเหมือนสิ่งที่ใช้จะเป็นของดี” รั่วซีพึมพ�าเมื่อเห็น

ตราสญัลกัษณ์

“ท่านไม่ควรเอาชวีติของผู้อื่นมาล้อเล่น” นายกองจางหยงต�าหน ิไม่ได้

ดูสหีน้าผู้บงัคบับญัชาอย่างท่านแม่ทพัเลยว่าไม่พอใจอย่างเหน็ได้ชดั

“ข้ายังพูดไม่จบ คราแรกที่สงสัยเขาเพราะเห็นผิวหนังส่วนนั้นแข็ง

กระด้าง หากเป็นหน้าร้อนย่อมจะมองออกได้ยาก แต่นี่เป็นหน้าหนาว ข้อเสยี

ของผวิหนงัที่ตายแล้วจงึแสดงออกมา” เธอที่เรยีนวชิาแพทย์คุน้เคยกบัผวิหนงั

มนุษย์ด ีไม่ใช่เรื่องยากที่จะบอกว่าส่วนไหนเป็นผวิปลอมหรอืผวิจรงิ

นายกองจางหยงมทีท่ีาจะแก้ต่างแทนลกูน้อง เธอเลยกล่าวต่อให้จบใน

คราวเดยีว “ตอนที่นายกองจางหยงใช้ก�าแพงไฟกดดนัจงอนิ ตอนนั้นผวิหนงั

ที่ข้อมอืมคีวามเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวง ไม่เพยีงตราสญัลกัษณ์ที่บดิเบี้ยวไม่คง

รูป แต่ยงัเผยสญัลกัษณ์ที่แท้จรงิให้ข้าได้เหน็ ส�าหรบัข้าที่ต้องคอยสนบัสนุน
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เขา แน่นอนต้องรอบคอบในการช่วยเหลอื มองทุกสิ่งที่จะได้เปรยีบและเสยี

เปรยีบ นั่นจงึท�าให้ข้าได้เหน็”

เพื่อพสิจูน์ความบรสิทุธิ์ของจงอนิ ทหารสองนายในหน่วยพยคัฆ์ที่เจด็

จงึเข้ามาช่วยกนัจบัยดึคนที่ก�าลงัดิ้นทุรนทุรายจะหน ี“จงอนิ เจ้าอดทนหน่อย 

แม้จะร้อน แต่เจ้าต้องท�าให้โปร่งใส”

นายกองจางหยงไม่คดิประวงิเวลา ควบรวบธาตไุฟไว้ที่ฝ่ามอืแล้วส่งไป

ยงัข้อมอืของจงอนิ เผาผลาญผวิกายสเีข้มนั้นอย่างไม่ปรานี

เสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและแสบร้อน ท�าให้ผู้คนเบน

สายตาแฝงความสงสารชั่วขณะ

ทันใดนั้นความจริงพลันปรากฏ ตราสัญลักษณ์ประจ�าทิศอุดรถูกเผา

ไหม้ กลายเป็นสญัลกัษณ์อนิทรแีดงผนกึอยู่ตรงนั้นแทน

“ไม่น่าเชื่อ จงอนิ นี่เจ้า!”

น�้าเสียงแสดงความผิดหวังจากสหายร่วมฝึก ไม่ท�าให้จงอินสะทก-

สะท้าน เขาหวัเราะออกมาราวกบัคนเสยีสติ

“ฮาๆ ไม่นึกว่าแฝงตัวมาได้นาน วันนี้จะพลาดท่าเพราะสตรีที่มีอายุ

เพยีงสบิห้าหนาว สมแล้วที่ท่านเป็นว่าที่โซ่วหวางเฟย ไม่อาจดูเบาได้จรงิๆ”

การสอบสวนเริ่มขึ้นที่ตรงนั้น นายกองจางหยงเฆี่ยนจงอนิด้วยแส้อย่าง

รุนแรง เค้นเอาความจรงิทุกสิ่ง ทว่าส�าหรบันกัฆ่าที่ได้รบัการฝึกฝน ปากหนกั

อย่างไรกย็งัคงหนกัอย่างนั้น

รั่วซียืนมองร่างที่ชุ่มเลือดอย่างเฉยชา วันนี้หากไม่ได้เบาะแสคนของ

องค์รัชทายาท เธอจะไม่เลิกรา ต้องหาตัวหัวหน้าที่บงการนักฆ่ากลุ่มอินทรี

แดงนี้ให้ได้

เสียงแส้กระทบเนื้อดังบาดใจผู้คน ทว่ายังคงไร้ซึ่งเสียงสารภาพจาก 

จงอนิ กระทั่งหลี่เสยีงอวิ๋นกลบัมา ใบหน้าเยน็ชาของรั่วซจีงึปรากฏรอยยิ้ม

ตุบ!

ร่างสตรนีางหนึ่งที่มสีภาพย�่าแย่ รอยเลอืดซมึผ่านตามอาภรณ์เป็นจดุๆ 
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ถูกโยนลงบนพื้นกลิ้งไปอยู่ตรงหน้าจงอนิ

เหล่าทหารส่งเสยีงฮอืฮา แม้แต่นายกองจางหยงยงัอุทาน

สตรีผู้นั้นนอนนิ่งไม่ไหวติงราวกับเสียชีวิตแล้วกระนั้น ครั้นจงอินได้

เหน็ชดัๆ กเ็บกิตากว้างอ้าปากค้าง

“ฮะ...ฮูหยิน” ปิ่นปักผมที่เขาซื้อให้ภรรยาหลุดออกมาตามเส้นผม

กระทบพื้นหมิะอนัเยน็เฉยีบ นยัน์ตาจงอนิที่แดงก�่าตวดัมองคณุหนจูวนแม่ทพั

ผู้โหดเหี้ยมอย่างเจบ็แค้น

“นางเป็นภรรยาข้าน้อย เหตุใดกฎหมายแคว้นชิงหลงถึงได้อ�ามหิต 

เช่นนี้ นางเป็นผู้บรสิุทธิ์!”

รั่วซีเดินไปหยุดอยู่ข้างร่างสตรีที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาจงอิน ถามในสิ่ง 

ที่ต้องการ “บอกมา หวัหน้าของเจ้าอยู่ที่ไหน”

“ฮ!ึ คดิจะง้างปากข้าน้อย แม้ตายกไ็ม่ขอสารภาพ!”

น�้าเสยีงนั้นหนกัแน่นท�าให้รั่วซอีดที่จะชื่นชมในความปากแขง็ไม่ได้

“เอาอย่างนั้นกไ็ด้ แต่ข้าไม่ฆ่าท่านหรอกนะ ดูจะง่ายเกนิไป” เธอกล่าว

น�้าเสยีงสบายๆ ก่อนจะหนัไปด้านหลงัส่งสญัญาณบางอย่างให้ซิ่วฟางเซยีน

ตอนที่ผู้คนอับจนปัญญาจะหาความจริงจากปากนักฆ่าอย่างจงอิน 

เหตุการณ์ที่ชวนให้เหล่าทหารฉกรรจ์ตวัใหญ่ล�่าสนัสลดใจกพ็ลนับงัเกดิขึ้น

เดก็ชายวยัห้าหนาวถกูผลกัเข้ามา แต่ก่อนที่ร่างเลก็จะถลาล้มลงไปนอน

กองกบัร่างหญงิสาวที่ชุ่มเลอืด กถ็ูกมอืรั่วซคีว้ากุมล�าคอเอาไว้

“โอ้...เจ้าหนูนี่ เป็นบุตรชายของผู้ใดหนอ” 

น�้าเสียงราวกับมีเรื่องสนุกท�าให้จงอินหน้าเขียวคล�้า ถลึงตาที่แดงก�่า 

จนแทบถลน “ปล่อยลูกชายข้าน้อยเดี๋ยวนี้!”

“อกึ! ทะ...ท่านพ่อ...”

เสียงอ่อนแรงของเด็กชายท�าให้ผู้คนหวาดหวั่น คุณหนูสี่ซือหม่ารั่วซี

เป็นปีศาจร้ายกลับชาติมาเกิดหรืออย่างไร ผู้บริสุทธิ์แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆ  

กไ็ม่ละเว้น
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นายกองจางหยงคดิแย่งชงิเดก็จากมอืสตรใีจด�า แต่กลบัถูกหลี่เสยีง- 

อวิ๋นก้าวเข้ามากันท่าเอาไว้อย่างรวดเร็ว สองสายตาระหว่างนายกองหนุ่มกับ

คุณชายผู้ควบคุมทหารรกัษาเมอืงฟาดฟันกนัเงยีบๆ

“บอกมา หวัหน้ากลุ่มอนิทรแีดงอยู่ที่ไหน!” แววตากระจ่างใสของเธอ

วาวโรจน์ แรงที่บบีล�าคอเดก็น้อยเพิ่มขึ้นจนคนมองกร็บัรู้ได้

เดก็น้อยน�้าตาไหลพรากไร้เสยีงร้อง มเีพยีงเสยีงอกึอกัในล�าคอ และ

ล�าตวัที่ถูกยกลอยขึ้นจากพื้น ดวงหน้าแดงจนเขยีว 

ก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมอันยากจะลืม จงอินก็สารภาพ “ข้าน้อย

ยอมแล้ว ท่านหวัหน้าอยู่ที่ดนิแดนแห่งความมั่งคั่ง!”

“เฮ้อ…ไม่สนุกเอาเสยีเลย” เธอปล่อยมอืจากล�าคอเดก็ ร่างเลก็ร่วงลง

บนพื้นแน่นิ่งไปไม่ต่างจากมารดา

จงอินร้องโหยหวน ดิ้นรนจากเชือกที่มัดแขนขา กระเสือกกระสน 

เข้าใกล้ร่างภรรยาและบุตรชาย เหล่าทหารทั้งหลายเบือนหน้าหนี รู ้สึก 

สะทกสะท้อนใจกนัถ้วนหน้า มสีหีน้าเศร้าสลดที่มอิาจช่วยได้ นางเป็นถงึว่าที่

พระชายาในโซ่วอ๋อง ซ�้ายงัเป็นบุตรสาวของท่านแม่ทพั ฮ่องเต้โปรดและเอน็ดู

ไม่ต่างจากพระธดิาองค์หนึ่ง ใครเล่าจะกล้าทดัทานอ�านาจของนางกนั

นายกองจางหยงทนต่อความไร้มนุษยธรรมของสตรีที่งดงามเพียง

หน้าตา แต่ใจด�าสนิทราวกับก้นทะเลลึกไม่ไหว เขาผลักหลี่เสียงอวิ๋นออกไป

ก่อนจะก้าวเข้าใกล้หญิงสาวด้วยใบหน้าถมึงทึง “คุณหนูสี่ท�าเกินไปหรือไม่  

ข้าไม่นกึเลยว่าท่านจะไม่เลอืกวธิกีารเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการเช่นนี้”

รั่วซหีวัเราะน้อยๆ อย่างคนไม่รู้สกึรู้สา ปรายตามองจงอนิที่คลุ้มคลั่ง

คล้ายคนใกล้บ้า ก่อนจะขยับเข้าใกล้บิดาพลางกอดแขน “ข้าท�าดีหรือไม่ 

ท่านพ่อ”

แม้กระทั่งซอืหม่าซฮีุยยงัตอบไม่ได้ ใบหน้าเคร่งขรมึฉายความล�าบาก

ใจที่จะกล่าวในตอนนี้

เมื่อเหน็บดิาท�าท่าจะร้องไห้ เธอกเ็ลกิหลอกลวงผู้คนด้วยการดดีนิ้ว
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เปาะ!

ภาพภรรยาของจงอินและบุตรชายหายวับไปกับตา จงอินที่ก�าลัง

คร�่าครวญอึ้งงนั ก่อนจะกวาดตามองไปรอบด้านเพื่อหาครอบครวัอย่างลนลาน 

“แก้มดัให้ข้า แก้มดัเรว็เข้า!”

“นี่มนัเรื่องอะไร” นายกองจางหยงและเหล่าทหารแตกตื่น มองหาร่าง

สองแม่ลูกที่เคยนอนนิ่งอยู่ตรงนั้น ทว่ากลบัพบแต่ความว่างเปล่า

“ภาพลวงตาอย่างไรล่ะ” เธอว่าก่อนจะรับเสี่ยวเยี่ยที่กระโดดขึ้นมา  

แล้วลูบหวัมนัอย่างเอน็ดูที่ท�างานได้ดยีิ่ง

“ข้าขออภยัที่เข้าใจคณุหนูผดิไป” นายกองจางหยงค้อมกายลงส�านกึผดิ 

ครู่ก่อนเขานกึเกลยีดชงันางไปแวบหนึ่งจรงิๆ

“แล้วไปเถอะ ตอนนี้จงอินคงเข็ดหลาบแล้ว อยากจะสอบสวนอะไร 

กส็ุดแล้วแต่ท่าน ข้ากบัท่านพ่อมเีรื่องส�าคญัต้องไปท�า” รั่วซพียกัหน้ารบัการ

ขอโทษจากเขา และทิ้งท้ายไว้แค่นั้น รอให้เรื่องไส้ศึกจบก่อนค่อยบอก 

จดุประสงค์ที่จะใช้งานหน่วยพยคัฆ์ที่เจด็ เธอรบีลากบดิาที่ยงัมนึงงไม่ต่างจาก

คนอื่นออกมา

นายกองจางหยงมองตามแผ่นหลังบอบบางที่ยังคงสง่างามเฉกเช่น 

วันแรกที่ได้พบ จิตใจนางยากแท้หยั่งถึง เรื่องนี้สอนให้เขารู้ว่า อย่ามองคน

เพียงภายนอก เห็นการกระท�าก็อย่าเพิ่งตีความไปก่อนที่ความจริงจะปรากฏ 

เหตกุารณ์นี้ตอกย�้าถงึความบกพร่องในหน้าที่ เขารูส้กึเสยีหน้าและเสยีใจที่ตน

นับไส้ศึกเป็นสหาย ซ�้ายังมองไม่ออกว่าอีกฝ่ายประสงค์ร้าย เกือบจะท�าให้ 

ทกุคนในหน่วยพยคัฆ์ที่เจด็รบัเคราะห์ หากวนัหนึ่งได้รบังานส�าคญัจากฮ่องเต้ 

ไหนเลยจะท�าส�าเร็จ คงถูกตลบหลังโดนสังหารจนหมด หรือไม่ก็ถูกใส่ร้าย 

ว่าเป็นกบฏ ครอบครวัต้องโทษประหารเจด็ชั่วโคตร

ภายหลงันายกองจางหยงจงึไปขอรบัโทษตามกฎทหาร โดยไม่ปรปิาก

แก้ตวัให้เสยีเกยีรตแิม้เพยีงครึ่งค�า

เมื่อเข้ามาในปะร�าไม้สขีาว ซอืหม่าซฮีุยกถ็ามขึ้น “เจ้าท�าได้อย่างไร”
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“ข้าให้หลี่เสยีงอวิ๋นกบัฟางเซยีนไปสบืหาบ้านของจงอนิ และให้เสี่ยวเยี่ย

จดจ�าใบหน้าและลักษณะคนในครอบครัวของเขา เสี่ยวเยี่ยของข้ามีความ

สามารถพเิศษ สามารถสร้างภาพลวงตาได้น่ะท่านพ่อ”

“เป็นสุนขัที่ประเสรฐินกั” ซอืหม่าซฮีุยเหลอืบตามองสุนขัสขีาวที่เอาหวั

ถูไปตามหน้าอกของลูกสาว

“ให้ข้าช่วยเจ้าวางแผนจบักมุหวัหน้ากลุ่มอนิทรแีดงเถดิ พกันี้เจ้าเหนื่อย

เกนิไป สมควรพกัสกัหน่อย” เขายื่นมอืไปลูบศรีษะนาง

“เหน็ทวี่าแผนการของท่านพ่อตา คงต้องเพิ่มเปิ่นหวาง14 เข้าไปในนั้น

ด้วย”

น�้าเสยีงคุน้เคยที่ชวนให้คดิถงึดงัแว่วมา รั่วซหีนัมองไปตามเสยีงทุม้นุม่

นั้น ลุกขึ้นยนืแย้มยิ้มด้วยความดใีจ “หมงิหมงิ”

ครั้นเหน็ผู้ที่มาถงึ ซอืหม่าซฮีุยกพ็ลนัชกัสหีน้าใส่

รั่วซีกะพริบตาปริบๆ มองบุรุษที่เคยสวมอาภรณ์สีด�าเสมอ ทว่าวันนี้

เปลี่ยนมาเป็นสีขาวบริสุทธิ์ เดิมทีควรจะกลมกลืนไปกับหิมะที่เป็นพื้นหลัง  

แต่ร่างสง่างามนั้นขบัเน้นให้เขาโดดเด่นและสะดุดตา ราศคีวามสงูศกัดิ์แผ่ออก

มารอบตัวจางๆ ร่างสูงก้าวย่างเชื่องช้า ทว่าฝีเท้าหนักแน่นราวกับจะสลักลึก

ลงบนพื้นหิน ใบหน้าหล่อเหลาดุจเทพเซียนซีดขาวเล็กน้อย ริมฝีปากได้รูป

สวยสรีะเรื่อส่งยิ้มอ่อนโยนชวนเคลบิเคลิ้มมาให้

“ซซี!ี” ซอืหม่าซฮีุยปรามเสยีงขรมึเมื่อเหน็ลูกสาวจ้องบุรุษตาเป็นมนั

รั่วซปีรบัสายตาลุ่มหลงให้กลบัมาเป็นปกต ิไม่ทนัไรเสวี่ยหมงิกเ็ดนิมา

หยุดอยู่ข้างกายเธอแล้ว

“คารวะท่านพ่อตา” เสวี่ยหมงิแสดงความเคารพอย่างนอบน้อม

ซอืหม่าซฮีุยย่อมรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร “คารวะหวางเยี่ย15 ”

14 เปิ่นหวาง หมายถงึ ตวัข้าผู้เป็นองค์ชายหรอือ๋อง
15 หวางเยี่ย หมายถงึ ค�าเรยีกองค์ชายหรอือ๋อง
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เสวี่ยหมิงเหมือนจะชอบความท้าทาย จึงจับมือรั่วซีดึงลงให้นั่งพร้อม

กนั กล่าวตดัหน้าคนที่ก�าลงัจะอ้าปากดุ “ท่านพ่อตา เชญินั่งลงเถดิ”

ซอืหม่าซฮีุยระงบัความไม่พอใจที่อกีฝ่ายจบัมอืลูกสาว ทว่าเพราะเหน็

สีหน้ามีความสุขของนาง จึงนั่งลงและซักถามลูกเขยเรื่องที่ตั้งใจกลั่นแกล้ง 

“ผ่านมาเพียงไม่กี่วันหวางเยี่ยก็ว่างเสียแล้วหรือพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมคิดว่า 

งานแต่งใหญ่โตคงใช้เวลาก�าหนดพธิกีารนานไม่น้อย”

เสวี่ยหมิงอมยิ้ม สอดประสานนิ้วมือกับหญิงสาว “เรื่องนี้ท่านพ่อตา

อย่าได้เป็นห่วง เปิ่นหวางรอบคอบและละเอียดอ่อนยิ่ง ท�าบ้างพักบ้างจะได ้

ไม่เป็นการฝืนร่างกายมากเกนิไป”

‘ใช้อาการป่วยมาอ้าง!’ ซอืหม่าซฮีุยขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

ได้ยินเช่นนั้นรั่วซีก็ลอบจับชีพจรเขา รับรู ้ได้ถึงแรงดีดสะท้อนอัน 

ทรงพลงักค็ลายความกงัวล ก่อนที่บดิาจะหาเรื่องไปมากกว่านี้ เธอจงึกล่าวขึ้น 

“กลบัจวนแม่ทพัไปกนิข้าวกนัก่อนดหีรอืไม่ จะได้วางแผนจบักุมหวัหน้ากลุ่ม

อนิทรแีดง”

เสวี่ยหมงิหาได้ตกใจกบัค�าพูดนี้ไม่ เขายนืดูนางอยู่นานแล้ว ถงึได้รู้ว่า

จงอนิเป็นไส้ศกึที่แฝงตวัมา ขณะที่ซอืหม่าซฮีุยพยกัหน้ารบัอย่างไม่เตม็ใจนกั 

ก่อนจะยนืขึ้นสะบดัชายเสื้อแล้วเดนิน�าไป


