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ท่ามกลางตลาดกลางเมอืงกุ้ยโจว เมอืงหลวงแคว้นเว่ย ซึ่งเป็นตลาด

ที่ใหญ่ที่สุดของแคว้น เสียงจอแจบ้างก็เป็นเสียงตะโกนเรียกลูกค้าที่เดินกัน

ขวกัไขว่ บ้างกเ็ป็นเสยีงต่อรองราคาของชาวบ้านที่ออกมาจบัจ่ายใช้สอย ไม่มี

ผู้ใดสนใจหญิงสาวแปลกหน้าร่างเล็ก สวมเสื้อผ้าตัดเย็บจากผ้าฝ้ายราคาถูก

สเีทาซดีทั้งตวั

ด้วยใบหน้าที่ไม่โดดเด่นจนเรียกได้ว่าธรรมดาสามัญ ท�าให้นางดู

กลมกลนืกบัผู้คนชาวเมอืงกุ้ยโจว บวกกบัท่าทเีฉยเมย ไม่ได้มองไปยงัจุดใด

เป็นพิเศษ ท�าให้นางดูไม่เหมือนคนต่างถิ่น ที่ส�าคัญ นางเดินเท้าเข้ามาโดย 

ไร้ซึ่งสมัภาระใดๆ ทั้งที่นางเพิ่งจะเหยยีบย่างเข้าเมอืงกุ้ยโจวเป็นครั้งแรก

ร่างเลก็ก้าวไปข้างหน้าช้าๆ สายตามองไปรอบกายด้วยสหีน้าที่คาดเดา

ได้ยากว่าก�าลงัคดิและมองหาสิ่งใด กระทั่งนางชะลอฝีเท้า สายตาหยุดนิ่งอยู่

ที่หน้าโรงเตี๊ยมเมฆมงคล ซึ่งเป็นโรงเตี๊ยมอนัดบัหนึ่งของเมอืงกุ้ยโจว

ใบหน้านวลแดงเรื่อเพราะความร้อนอบอ้าวเผยรอยยิ้มจางๆ หลงัจาก

มองเห็นคนผู้หนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้น บุรุษร่างใหญ่แต่งกายมอซอดูสกปรก

ซอมซ่อ จนผูค้นที่เดนิผ่านไปมาต้องเดนิเลี่ยงไปด้วยความรงัเกยีจ แต่กระนั้น

ก็หามีผู้ใดเข้าใจไม่ว่าเหตุใดเถ้าแก่โรงเตี๊ยมจึงยังอนุญาตให้เขานั่งอยู่ใกล้ 

ทางเข้า เนื่องจากต้องสูญเสยีลูกค้าไปหลายคนนบัตั้งแต่คนผู้นี้ปรากฏตวั
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อาจเพราะเหน็ใจ เข้าอกเข้าใจในจดุประสงค์ของอกีฝ่าย เพราะข้างกาย

เขามีห่อผ้าสีขาวพันเอาไว้ ดูจากลักษณะก็มองออกได้ทันทีว่าเป็นศพของ 

คนตาย หนึ่งผู้ใหญ่กบัอกีหนึ่งทารก พร้อมกบัป้ายเขยีนเอาไว้อย่างชดัเจนว่า

‘ขายตวัเป็นทาสเพื่อท�าศพฮูหยนิและบุตรสาว’

“หากท่านตกลงไปกบัข้า ข้าจะท�าสญัญากบัท่านเพยีงหนึ่งปีเท่านั้น และ

จะจ่ายค่าท�าศพให้ฮูหยินกับบุตรสาวของท่านทั้งหมดตามขั้นตอนอย่าง 

สมเกียรติ หลังจากสัญญาครบหนึ่งปีท่านจะเป็นอิสระไม่มีพันธะใดๆ ท่าน

ยินดีหรือไม่” หญิงสาวเอ่ยขึ้นหลังจากเดินเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าบุรุษล�่าสัน 

ซึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ใกล้ทางเข้าโรงเตี๊ยม

ใบหน้าเตม็ไปด้วยหนวดเครารกรุงรงัและเส้นผมปล่อยยาวพะรงุพะรงั

ไม่ได้รวบมดั อกีทั้งดวงตาวาววบัดูดุร้ายของเขาไม่ได้ท�าให้หญงิสาวตื่นตกใจ

แต่อย่างใด ตรงกนัข้าม นางกลบัมองเขาด้วยใบหน้าที่เป่ียมไปด้วยความจรงิใจ

ในยามที่เอ่ยถงึสญัญาหนึ่งปีนั้น

“เกดิอะไรขึ้นกบัฮูหยนิและบุตรสาวของท่าน”

น�้าเสียงอ่อนหวานไพเราะหูของหญิงสาวท�าให้บุรุษที่คุกเข่าอยู่บนพื้น

เงยหน้าขึ้นพจิารณา 

“นาง...หกล้มจึงคลอดก่อนก�าหนดเพียงล�าพัง ทั้งที่นางอายุครรภ์ได้

แปดเดอืน ข้าออกไปท�าไร่ กว่าจะกลบัมาเจอนางกบับุตรสาวของข้าก.็..”

น�้าเสียงที่ตอบกลับมาเศร้าสร้อย และสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่

ได้ยนิยิ่งนกั

“ข้าเสยีใจกบัท่านด้วย เช่นนี้แล้วท่านกไ็ปกบัข้าเถอะนะ”

“แม่นางน้อยท่านนี้ ข้าน้อยขอทราบว่าท่านจะให้ข้าน้อยท�าสิ่งใดบ้าง หาก

เป็นเรื่องที่...” น�้าเสยีงทุม้แต่หนกัแน่นเอ่ยถามช้าๆ และชดัถ้อยชดัค�า บ่งบอก

นสิยัอนัซื่อตรงเผยในความรู้สกึของคนฟังอยู่ไม่น้อย

นางเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายถามได้ในทันที “ท่านลุกขึ้นก่อนแล้วเราค่อย

สนทนากนัต่อ”
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เมื่อเขาท�าตามที่นางเอ่ยอย่างว่าง่าย หญงิสาวกย็ิ้มละไม พร้อมกบัไขข้อ

ข้องใจ “ท่านวางใจได้ ข้าเพยีงต้องการคนคุ้มกนัในระหว่างอยู่ที่เมอืงกุ้ยโจวนี้ 

หรือบางครั้งท่านอาจจะต้องช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ หรือหากบางเรื่องท่านไม่

เตม็ใจลงมอืท�า ท่านสามารถปฏเิสธข้าได้ แล้วข้าจะหาวธิอีื่น”

บุรุษร่างใหญ่ยังคงจ้องมองนางราวกับนางเป็นตัวประหลาด แต่เมื่อ 

เขาได้สบตาอย่างเปิดเผยของนาง เขากถ็อนหายใจออกมาเบาๆ ก่อนจะยกมอื

ทั้งสองข้างขึ้นประสานเพื่อค�านบันาง

“ข้าน้อยตกลง นบัจากนี้ไปจนกว่าจะครบหนึ่งปี ข้าน้อยคอืคนของท่าน”

“ด ีชื่อแซ่ของท่านเล่า”

“ข้าน้อยแซ่ตง มนีามว่าหลวิ1”

เมื่อได้ยนิชื่อแซ่ของเขา หญงิสาวถงึกบัเลกิคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจ 

“กระแสธารจากทศิตะวนัออกหรอื” นางเอ่ยนามของเขาออกมาทลีะค�า “ช่าง

บงัเอญิเหลอืเกนิ ข้าเองกแ็ซ่หลวิ มนีามว่าผงิอนั2 ท่านเรยีกข้าว่าน้องผงิอนั 

หรอืจะเรยีกข้าว่าอนัเอ๋อกไ็ด้ ส่วนข้าจะเรยีกท่านว่าพี่ตงกแ็ล้วกนั”

ตงหลิวเหลือบตามองหญิงสาวตรงหน้านิ่ง ได้แต่คิดในใจว่าผู้ที่ตั้งชื่อ 

‘หลวิผงิอนั’ ให้นางช่างเหมาะสมกบัเจ้าตวัยิ่งนกั ไม่ว่าจะเป็นการวางตวั ถ้อยค�า

และท่าทางการยิ้มแย้มของนาง ช่างท�าให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆ รู้สึกได้ถึงกระแส

ธารแห่งความสงบสุขราบรื่น

“แม่นางหลิว ข้าน้อยมิบังอาจ นับแต่นี้ท่านเป็นนาย ข้าน้อยคือบ่าว  

ท่านเรยีกเพยีงชื่อข้าน้อยกไ็ด้”

ตงหลิวน้อมกายลงอย่างเกรงอกเกรงใจ ใบหน้าที่รกเรื้อด้วยหนวด

เครากระตุกเล็กน้อยเมื่อได้ยินหญิงสาวอ่อนวัยเรียกเขาว่า ‘พี่ตง’ ทั้งที่เขา 

น่าจะอายุห่างจากนางเท่าตวั

1 หลวิ แปลว่า กระแสน�้า
2 ผงิอนั แปลว่า ความสงบสุขและความสนัติ
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“เอาเถอะๆ ข้าจะให้เวลาท่านปรบัตวัสกัพกั เมื่อคุ้นเคยกนักว่านี้ท่าน

ค่อยเปลี่ยนมาเรยีกข้าว่าอนัเอ๋อกไ็ด้ ข้าเพิ่งจะอายุย่างสบิเจด็ ยงัมเีรื่องที่ต้อง

เรยีนรู้อกีมาก ดงันั้นนบัจากนี้ความปลอดภยัของข้ากล็�าบากท่านต้องดแูลแล้ว” 

หลิวผิงอันมีท่าทีผ่อนคลายอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งที่ทั้งสองเพิ่งจะพบและ

พูดคุยกนัไม่กี่ประโยค นั่นท�าให้ตงหลวิเกดิความสงสยั

“แม่นางหลวิ หากว่าท่านจะอนุญาต ข้าน้อยมเีรื่องอยากถาม”

“ว่ามา” เอ่ยพร้อมกบัหนัไปมองรอบๆ ราวกบัก�าลงัมองหาใครสกัคน 

หรอืมองหาบางสิ่งบางอย่าง ท�าให้คนที่จะเอ่ยถามกวาดตามองตามไป

“เพราะเหตใุดท่านจงึไว้ใจข้าน้อย ท่านไม่เหน็หรอืวา่ผูค้นต่างกร็งัเกยีจ 

หวาดกลวั ไม่กห็ลกีเลี่ยงที่จะเข้าใกล้ข้าน้อยกนัทั้งนั้น”

“นั่นส”ิ นางเอ่ยแล้วหนัมาส่งยิ้มให้เขา “ระหว่างที่ท่านคุ้มครองข้า เรา

มาหาค�าตอบนั้นด้วยกนั ว่าเหตใุดข้าจงึเชื่อใจท่าน ทั้งที่ข้ากบัท่านเพิ่งจะพบกนั 

คราวนี้ข้าขอถามท่าน...”

“เชญิแม่นางหลวิ”

“ข้าไว้ใจท่านได้ใช่หรอืไม่” เหน็สายตาเหมอืนคนร้องไห้ไม่ออกหวัเราะ

ไม่ได้ของตงหลวิ หญงิสาวกห็วัเราะออกมาเสยีงเบาอย่างอารมณ์ด ี “ข้าเพยีง

ล้อท่านเล่น ท่านรอตรงนี้สกัครู่” นางเอ่ยเมื่อมองเหน็คนผู้หนึ่ง

“เสี่ยวเอ้อ” หลวิผงิอนัส่งเสยีงเรยีกพร้อมกบัเดนิเข้าไปหา ทิ้งให้ตงหลวิ

มองตาม เนื่องจากเขาไม่อาจทิ้งศพฮูหยนิและบุตรสาวไว้ได้

ตงหลวิมองหญงิสาวสอบถามและเจรจาบางอย่างกบัเสี่ยวเอ้อ กระทั่ง

เสี่ยวเอ้อรบับางอย่างจากมอืนาง แล้วพาคนผูห้นึ่งออกมาจากโรงเตี๊ยม เขาคน

นั้นกค็อืตงิฝูไห่ หลงจู๊ของโรงเตี๊ยมเมฆมงคล ผู้ที่ไม่ส่งเสี่ยวเอ้อออกมาไล่เขา 

ทั้งที่เขาพาศพของฮูหยนิและบุตรสาวมานั่งใกล้ทางเข้าโรงเตี๊ยม

“เอาละ หลงจูต๊งิจะช่วยท่านดแูลเกี่ยวกบัการฝังศพฮูหยนิและบตุรสาว

ของทา่น ค่าใชจ่้ายบางส่วนที่จ�าเป็นตอนนี้ข้ามอบให้เขาไปแลว้ สว่นเงนิจ�านวน

นี้ใหท้า่นไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายที่เหลอื ขาดเหลอือะไรให้ท่านมาหาข้าได้เลย ข้าจะพกั
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อยู่ที่โรงเตี๊ยมเมฆมงคลแห่งนี้ แล้วอย่าลืมซื้อเสื้อผ้าให้ตัวเองสักหลายชุด  

โกนหนวดเคราท่านเสยี แต่ถ้าท่านไม่ชอบกจ็ดัการให้ดสูะอาดสะอ้านเป็นใช้ได้”

หญงิสาวยื่นตั๋วเงนิจ�านวนหนึ่งให้แก่ตงหลวิ เขาอ้าปากค้าง พลางเหลอืบ

ไปเหน็ตั๋วเงนิที่หลงจู๊โรงเตี๊ยมถอือยู่

“แม่นางหลวิ เงนิจ�านวนมากมายเช่นนี้ข้าน้อยมอิาจรบั ท่านเพยีงจ่าย

แค่หนึ่งร้อยต�าลึงเงินก็เพียงพอ ทั้งค่าท�าศพและเสื้อผ้าใหม่ของข้าน้อย”  

ตงหลวิหน้าเสยีขึ้นมาทนัท ีในใจกค็ดิว่าสตรผีูน้ี้สตดิหีรอืไม่ เหตใุดนางจงึไว้ใจ

ผู้อื่นง่ายดายด้วยการมอบเงินทองมากมายให้ โดยไม่เอ่ยถามถึงการลงนาม

หรอืเขยีนสญัญาก่อน

“ไม่เปน็ไร หากเหลอืกฝ็ากไว้ที่ท่านก่อน เพราะงานแรกที่ข้าต้องการให้

ท่านท�าหลงัจากเสรจ็ธุระของท่านกค็อืหาคฤหาสน์ให้ข้าสกัหลงั จากนั้นน�าเงนิ

ไปมดัจ�าไว้ หากข้าไปดูแล้วพอใจข้าจะซื้อเอาไว้”

“คฤหาสน์หรอื” ตงหลวิเลกิคิ้วมองนางด้วยความประหลาดใจอกีครั้ง

“ข้าเพิ่งมาถึงเมืองกุ้ยโจวและพบปะพูดคุยกับท่านเป็นคนแรก ข้า 

คงจะอยู่ที่นี่อีกพักใหญ่ๆ ดังนั้นท่านไม่ต้องรีบร้อน” หลิวผิงอันยังคงมีท่าที

ผ่อนคลาย และเข้าใจดวี่าตงหลวิต้องการสื่ออะไร

“แล้วท่าน...ท่านไม่เขยีนสญัญาก่อนหรอื ไม่กลวัว่าข้าจะ...”

“ไปเถอะ เสรจ็เรื่องแล้วท่านค่อยกลบัมาหาข้าที่นี่ คนของหลงจู๊ตงิจะ

ช่วยเหลอืท่านจนเสรจ็ธุระ” หญงิสาวยิ้มให้เขาก่อนจะหนัไปหาหลงจูโ๊รงเตี๊ยม

“แม่นางน้อยเชิญทางนี้ ข้าน้อยจะก�าชับคนของข้าน้อยให้ดูแลท�าศพ 

ของฮูหยินและบุตรสาวของเขาให้ดีที่สุดขอรับ” ติงฝูไห่เอ่ยด้วยใบหน้าเปื้อน

ยิ้ม รอยยิ้มนั้นยงัเผื่อแผ่มาให้ตงหลวิ แสดงออกชดัถงึความเข้าใจและเหน็อก

เหน็ใจ

ตงหลวิค้อมศรีษะให้ตงิฝไูห่แทนค�าขอบคณุที่อกีฝ่ายไม่ส่งคนมาไล่เขา 

เนื่องจากตั้งแต่เช้าที่เขาเขน็รถซึ่งมศีพของฮูหยนิและบุตรสาวมานั้น เขาถูกไล่

และถูกด่าทอมาตลอดทาง ก็ใครเล่าจะอยากเกี่ยวข้องหรือเข้าใกล้กลิ่นอาย
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แห่งความอปัมงคลเช่นการไว้ทุกข์และศพคนตาย

ชาวบ้านในเมืองกุ้ยโจวต่างก็มองเขาอย่างรังเกียจ ยิ่งได้เห็นสภาพ

สกปรกมอมแมมของเขาด้วยแล้ว คนเหล่านั้นต่างก็พากันหลบหลีกและเดิน

ออกห่าง ผดิกบัแม่นางน้อยผูม้ดีวงตาเฉลยีวฉลาดและคาดเดาได้ยากผู้นี้ นาง

ไม่เพยีงแต่ไม่รงัเกยีจ กลบัยื่นมอืเข้าช่วยเหลอืด้วยข้อเสนอที่น่าประหลาดใจ

การขายตวัเป็นทาสของแคว้นเว่ยปกตจิะเป็นการขายขาด เขาต้องเป็น

ทาสของนางจนกว่าชวีติจะหาไม่ แต่นางเพยีงยื่นข้อเสนอให้เขาอยูคุ่ม้ครองและ

ช่วยเหลอืงานแค่หนึ่งปี อกีทั้งนางยงัจ่ายเงนิตั้งมากมาย หากมผีู้ใดได้ยนิกค็ง

ต้องเบกิตากว้าง และสูดลมหายใจเพื่อตั้งสตกินัทั้งนั้น

ตลาดค้าทาสไม่ว่าแคว้นใดก็ไม่เคยมีใครตั้งราคาหรือขายได้ราคาสูง

เช่นนี้มาก่อน ชนชั้นทาสในสี่แคว้นมีค่าตัวที่แสนจะต�่าต้อย ยิ่งเป็นช่วงที่ 

ชายแดนแคว้นเว่ยทางทิศใต้ระส�่าระสายเพราะทัพหลวงแคว้นฉู่มาประชิด

ก�าแพงเมอืงเช่นนี้ เมื่อเทยีบกบัม้าแล้ว ทาสห้าคนจงึจะขายได้ราคาเท่าม้าหนึ่งตวั

เจด็วนัผ่านไป ในเช้าตรู่ของวนัที่แปด ตงหลวิกลบัมาที่โรงเตี๊ยมตาม

ที่ได้นดัหมายกบัหลวิผงิอนั พธิฝีังศพฮูหยนิและบุตรสาวของเขาผ่านไปอย่าง

ราบรื่น เขาโกนหนวดเคราออกจนเกลี้ยงเกลาดูสะอาดสะอ้าน อาบน�้าสระผม

และใช้แถบผ้าสีด�ามัดรวบเป็นมวยไว้เหนือศีรษะ เปลี่ยนชุดใหม่และรองเท้า

ใหม่ เขาใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เสื้อผ้าที่เขาเลือกซื้อตามที่หญิงสาวเอ่ยย�้า 

จงึมเีพยีงไม่กี่ชุด และเป็นชุดที่ตดัเยบ็ด้วยผ้าถูกๆ ซึ่งมขีายเกลื่อนกลาดตาม

ท้องตลาดเมอืงกุย้โจว กระนั้นเขาต้องค�านงึถงึยามที่เขาตดิตามนาง เขาจงึเลอืก

ชุดที่คดิว่าสวมแล้วไม่โดดเด่นและไม่ซอมซ่อจนเกนิไป

หลิวผิงอันนั่งจิบชาด้วยท่าทีผ่อนคลาย สายตาของนางที่มองตงหลิว

เต็มไปด้วยความพอใจ เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายแต่งกายสะอาดสะอ้านกว่าตอนที่ 

พบกนัราวกบัคนละคน

“ท�าไมท่านช่างดูต่างจากที่เราเจอกันครั้งแรกราวกับคนละคน อย่าหา



13
นาย่า

ว่าข้าเสยีมารยาทเลยนะ ท่านอายเุท่าไหร่กนัแน่ ครั้งแรกมองแล้วข้าคดิว่าท่าน

น่าจะอายุราวสี่สบิ เหตุใดวนันี้ข้าจงึคดิว่าท่านน่าจะยงัไม่ถงึสามสบิ”

แม้จะเอ่ยถามเช่นนั้น แต่นางกลับแสดงออกชัดว่าพออกพอใจที่เขา 

ดูอ่อนวยักว่าที่นางคาด ท�าให้ตงหลวิออกอาการขดัเขนิเลก็น้อย

“ข้า...ข้าปีนี้สามสบิหก” ตงหลวิตอบเสยีงเบา

เขาอายุสามสิบหกปี ส่วนนางเพิ่งจะย่างสิบเจ็ด และเพราะเขาอายุ

มากกวา่นางถงึสบิเก้าปี นั่นคอืสาเหตทุี่เขาท�าหน้าตาพกิลยามที่นางเรยีกเขาวา่ 

‘พี่ตง’ กระมงั หลวิผงิอนัคดิในใจพลางพยกัหน้ารบัรู้ ก่อนจะผายมอืเพื่อให้

เขานั่งลง

ตงหลวิเดนิเข้ามานั่งลงบนเก้าอี้ ซึ่งตอนนี้มหีลงจูข๊องโรงเตี๊ยมเมฆมงคล

นั่งอยู่ก่อนแล้ว เขาส่งสายตาที่เต็มไปด้วยค�าถามไปยังหญิงสาวที่จะกลายมา

เป็นนายของเขาจากนี้ไปอกีหนึ่งปี จนกระทั่งสายตากวาดไปเหน็สญัญาที่ตงิฝูไห่ 

ก�าลงัร่างขึ้น

ติงฝูไห่เป็นผู้รับผิดชอบเขียนสัญญาระหว่างหลิวผิงอันกับตงหลิว  

อีกทั้งเขายังรับอาสาเป็นพยานในการซื้อขายนี้ด้วย เนื่องจากการซื้อขายใน 

ครั้งนี้แตกต่างไปจากการซื้อขายปกติ ดังนั้นจ�าเป็นจะต้องมีพยานรู้เห็นใน 

การท�าสญัญาซื้อขายทาส

“เสรจ็แล้วขอรบัแม่นางหลวิ” ตงิฝไูห่ยื่นสญัญาที่ร่างเสรจ็ให้หลวิผงิอนั

ทบทวนอกีครั้ง นางกวาดตาอ่านทุกบรรทดัด้วยใบหน้าเรยีบเฉย อกีครู่ใหญ่

จงึส่งต่อให้ตงหลวิ

“ท่านอ่านดูว่ามขี้อใดต้องแก้ไขหรอืปรบัเปลี่ยนหรอืไม่”

เขากวาดตาผ่านๆ เพยีงครู่เดยีวกย็ื่นสญัญาคนืให้หญงิสาว

“สญัญาว่าจ้างหรอื” ตงหลวิเลกิคิ้วสูงพลางมองหญงิสาวด้วยดวงตาที่

เตม็ไปด้วยค�าถาม

“ใช่ ค่าจ้างส่วนหนึ่งข้าได้จ่ายให้ท่านล่วงหน้าไปแล้ว ตอนนี้ท่านไม่นบั

ว่าเป็นทาส แต่เป็นผูท้ี่ข้าว่าจ้างให้เป็นผูคุ้ม้กนั ข้าไม่ต้องการให้ท่านอยู่ในฐานะ
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ทาส แต่ท่านคอืผูคุ้ม้กนัความปลอดภยัของข้า นบัแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าสญัญา

จะหมดลง”

“แต่...สญัญานี้จะอย่างไรท่านกย็งัเสยีเปรยีบอยู่มาก ดงันั้น...”

“เชื่อข้า อสิระของคนผู้หนึ่งหาใช่สิ่งที่จะเอามาซื้อขายกนัได้ ข้าขอท่าน

เพยีงเรื่องเดยีวเท่านั้น...” นางจ้องเขาเขมง็ ไม่ปล่อยให้สิ่งใดเลด็ลอดจากสายตา 

“ความซื่อสตัย์”

“ข้าน้อยสาบาน จากนี้ไปจะท�าหน้าที่ของตนที่มีต่อท่านอย่างสุดความ

สามารถ”

“อย่าเพิ่งสาบาน” นางเอ่ยเสยีงเรยีบ ดวงตาเคร่งขรมึจรงิจงักว่าทกุครั้ง 

“หลงจูต๊งิรบกวนทา่นด้วย” หญงิสาวเอ่ยเรยีกหลงจูโ๊รงเตี๊ยมโดยไม่ละสายตา

จากตงหลวิ

“รถม้าพร้อมแล้วขอรบัแม่นางหลวิ”

“ขอบคณุท่านมาก เราไปกนัเถอะ” หลวิผงิอนัยนืขึ้น เอ่ยขอบคณุตงิฝไูห่ 

ก่อนจะเดินน�าตงหลิวออกมาจากโรงเตี๊ยมที่มีรถม้าจอดรออยู่ โดยเจ้าตัวก็ 

ไม่ได้เอ่ยถามว่านางจะพาเขาไปไหน

รถม้าของโรงเตี๊ยมวิ่งออกจากประตูเมือง กระทั่งหยุดจอดที่ศาลเจ้า

นอกเมอืงกุ้ยโจวฝั่งตะวนัออก หญงิสาวลงจากรถม้าพร้อมกบัตงหลวิ โดยให้

คนของโรงเตี๊ยมพร้อมกบัรถม้ารออยู่ด้านนอกศาลเจ้า หนึ่งคนเป็นนาย หนึ่ง

คนคุ้มกนั เดนิเข้าไปในบรเิวณศาลเจ้าเงยีบๆ

ในที่สุดหลิวผิงอันก็เลือกที่จะหยุดมองท่าน�้าที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ

ขนาดใหญ่ หญิงสาวก้าวช้าๆ ไปตามสะพานที่ทอดยาวออกไป ด้านหลังมี 

ตงหลวิเดนิตามมาเงยีบๆ กระทั่งถงึปลายสะพานทั้งสองกห็ยุดฝีเท้าลง 

“ก่อนที่ท่านจะตกลงใจเป็นผู้ตดิตามเพื่อคุ้มกนัข้า ข้าจ�าเป็นต้องท�าความ

เข้าใจบางเรื่องกบัท่านเสยีก่อน”

“แม่นางอย่าได้เกรงใจ เชญิกล่าว”
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“ข้ามาที่เมืองกุ้ยโจว จุดประสงค์หนึ่งเพราะตระกูลเยี่ย” หลิวผิงอัน 

เอ่ยออกมาตรงๆ

“ตระกลูเยี่ย” ตงหลวิคล้ายก�าลงันกึ ก่อนจะเลกิคิ้วด้วยความประหลาด

ใจ “ท่านคงหมายถงึตระกลูเยี่ยที่มกีจิการร้านแพรพรรณและเครื่องกระเบื้อง

ที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงกุ้ยโจว”

“ท่านเข้าใจไม่ผดิ”

“ได้ยินมาว่าตระกูลเยี่ยเป็นตระกูลขุนนางเก่าที่ผันตัวมาเอาดีทางด้าน

การค้าขาย นายท่านเยี่ยคนนี้เฉลยีวฉลาดและเชี่ยวชาญการค้าขายเป็นอย่าง

มาก ทั้งยงัมเีส้นสายกบัทางการอยู่พอสมควร แต่คุณชายใหญ่จิ้งเสยีนที่เป็น

ทายาทรบัช่วงกจิการต่อกลบัเป็นคนไม่เอาถ่าน ไม่ว่านายท่านเยี่ยจะพยายาม

ผลกัดนัเท่าไหร่ เขากย็งัคงย�่าอยูก่บัที่ ส่วนคณุชายรองจิ้งอี้นั้นยิ่งไม่ต้องพดูถงึ 

เพราะเขาเป็นเพยีงคุณชายเจ้าส�าราญที่เหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ”

“แล้วคุณชายสามกบัน้องสาวของเขาเล่า”

“คุณชายสามเผิงเย่และคุณหนูสี่ซูเหยานั้น ได้ยินมาว่าเป็นเพียงบุตร

บญุธรรมที่นายท่านเยี่ยจ�าใจต้องรบัเข้าตระกลู เนื่องจากเขาต้องตามารดาของ

ทั้งสองตั้งแต่แรกพบ และนางไม่มีทางยินยอมแต่งเข้าตระกูลเยี่ย หากเขา 

ไม่ยอมรบับุตรชายและบุตรสาวของนางด้วย แม้ว่าคุณชายสามจะเข้าไปช่วย

ดแูลกจิการบางส่วน แต่ไม่มทีางที่นายท่านเยี่ยจะมอบให้เขาเป็นผูส้บืทอด ยิ่ง

น้องสาวของเขาป่วยกระเสาะกระแสะอยู่เช่นนี้ เขายิ่งไม่มีทางยอมแบกภาระ

ที่ตนไม่ได้รบัผลประโยชน์ ส่วนบุตรสาวที่เกดิจากอนุหลายคนนั้น พวกนาง

ไม่ได้รับการเอาใจใส่นัก ดังนั้นจึงมีฐานะสูงกว่าบ่าวไพร่ระดับหนึ่ง หาได้มี

ความส�าคญัไม่”

“แม่นางหลิว นายท่านเยี่ยผู้นี้ไม่เพียงแค่เฉลียวฉลาด แต่เขาเป็นคน

จติใจเหี้ยมโหด หากสิ่งใดที่เขาต้องการแล้ว เขาไม่เลอืกวธิกีารที่จะได้มา ไม่มี

ค�าว่าเห็นใจหรือปรานี ที่ส�าคัญกว่านั้น เพราะเส้นสายเก่าแก่ที่เขามีมานาน 

ในช่วงที่ตระกูลยังเป็นขุนนาง บวกกับผลประโยชน์หลายต่อท�าให้ขุนนาง 
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ส่วนใหญ่ต่างกอ็ยู่ข้างเขา ดงันั้นเรื่องที่ท่านมาเพราะตระกูลเยี่ยนั้นเป็นความ

แค้นใช่หรอืไม่”

หลิวผิงอันสบตากับตงหลิวนิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เขาเข้าใจกระจ่างแจ้งใน 

สิ่งที่นางต้องการสื่อ และความจริงข้อนี้ท�าให้ตงหลิวมีท่าทีค่อนข้างตกใจ 

ประหลาดใจ กระทั่งในที่สุดความกงัวลกพ็าดผ่านดวงตาของเขา

“หากท่านไม่ตกลง สัญญานี้จะเปลี่ยนเป็นสัญญากู้ยืมที่ไม่มีก�าหนด 

ไม่มดีอกเบี้ย ข้าไม่คดิจะบงัคบัใคร อย่างที่ข้าบอกท่านไปก่อนหน้า ข้าต้องการ

ความซื่อสตัย์จากท่าน แน่นอนว่าคงจะเป็นไปไม่ได้หากท่านไม่ยนิยอม ท่านมี

เวลาใคร่ครวญเรื่องนี้สามวนั”

“ข้าน้อยตกลง”

หลิวผิงอันเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ เพราะอย่างน้อยนางคิดว่า 

เขาคงต้องการเวลาคดิใคร่ครวญเสยีก่อน แต่เขากลบัตอบตกลงทนัที

“ข้าน้อยไม่อาจปล่อยให้ผู้มพีระคุณเช่นท่านเสี่ยงอนัตราย เรื่องที่ท่าน

ช่วยเหลือฝังศพฮูหยินและบุตรสาว ท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่

ส�าหรบัข้าน้อยแล้ว...”

“เรื่องเลก็น้อยเท่านั้น ท่านหาต้องเกบ็มาใส่ใจ ข้าเข้าใจดถีงึความรู้สกึ

ที่ต้องสูญเสยีผู้เป็นที่รกั”

“ข้าน้อยมีเรื่องหนึ่งอยากขอร้อง หากท่านท�าเพื่อแก้แค้น ข้าน้อย 

อยากให้ท่านละเว้นการท�าร้ายผู้บรสิุทธิ์ นายท่านตระกูลเยี่ยนั้นเป็นคนจติใจ

เหี้ยมโหด หากจะมองหาแรงจูงใจที่ท�าให้ใครสักคนต้องการคุกคามตระกูล

เยี่ยแล้ว เรื่องที่เขาเคยท�าในอดตีคงเป็นสิ่งแรกที่ท�าให้ข้าน้อยนกึถงึ”

“นั่นสนิะ” หลวิผงิอนัยิ้มละไม ดวงตากลบัมาสดใสดงัเดมิ “ข้ารบัปาก

ท่านว่าหากละเว้นได้ข้าจะละเว้น แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้และจ�าเป็นจริงๆ ข้าจะ

พยายามไม่ให้มกีารสูญเสยีเลอืดเนื้อเกดิขึ้น”

“เรื่องสุดท้ายที่ข้าน้อยยงัข้องใจ”

“เชญิกล่าว”
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“ท่านเป็นใคร”

“นามของข้าคอืหลวิผงิอนั”

“ตอนพบกันครั้งแรกท่านเคยพูดว่าต้องการคนคุ้มกันในระหว่างที่อยู่

เมอืงกุย้โจว ท่านคงไม่ใช่คนที่นี่ อกีทั้งท่านมบีญุคณุความแค้นกบัตระกลูใหญ่

อย่างตระกูลเยี่ย แน่นอนว่าท่านเองก็คงมิใช่คนธรรมดา เพราะตระกูลเยี่ย

ไม่มทีางข้องเกี่ยวกบัคนธรรมดาสามญั ท่านเป็นใครกนัแน่แม่นางหลวิ”

หลังจากยืนนิ่งฟังตงหลิวอยู่ครู่ใหญ่ หลิวผิงอันก็หันไปมองผืนน�้า 

ทะเลสาบ ยามสายอากาศยังไม่ร้อนมาก และร้างไร้ผู้คน ท�าให้การสนทนา

ของคนทั้งสองราบรื่น ไม่มผีู้ใดขดัจงัหวะ ไม่จ�าเป็นต้องกงัวลว่าจะมใีครผ่าน

มาได้ยนิ

ระลอกคลื่นเลก็ๆ ในยามที่ลมพดัแผ่วเบา ใบไผ่พลิ้วไหวจากต้นร่วง

ลงแตะผืนน�้า ภาพที่มองเห็นให้ความรู้สึกสงบ ตรงกันข้ามกับความสับสน

ภายในใจของหลวิผงิอนัโดยสิ้นเชงิ

“สมแล้วที่ท่านคอืผู้ที่อาจารย์เลอืกให้มาพบเป็นคนแรก”

“อาจารย์หรอื” ใบหน้าที่ฉายแววงนุงงของตงหลวิท�าให้หญงิสาวหนัหน้า

กลบัมามองเขา

“ท่านคอืหนึ่งในเจด็ดวงดาวใช่หรอืไม่”

จบประโยคค�าถามของหญิงสาว ใบหน้าของตงหลิวก็พลันซีดขาว 

ดวงตาสาดแววโกรธเกรี้ยววูบหนึ่ง แล้วเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกระคน

หวาดหวั่น แต่ชั่วขณะหนึ่งหญงิสาวกลบัมองเหน็ความยนิดปีะปนมาด้วย

“แม่นางหลิว หรือว่าท่านเป็นศิษย์ของท่านประมุขไป๋หู่ พยัคฆ์ขาว 

แห่งเป่ยเปียน3 มที่านประมุขเท่านั้นที่รู้ว่าข้าน้อยอยู่ที่ไหน”

“ใช่”

“แต่ข้าน้อยได้ยนิมาว่าท่านประมขุอยูท่ี่แคว้นหาน” ตงหลวิเอ่ยถงึแคว้น

3 เป่ยเปียน แปลว่า ทศิเหนอื
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เพื่อนบ้านที่มอีาณาเขตตดิกบัชายแดนเหนอืของแคว้นเว่ย

“ข้าเดนิทางรอนแรมมาจากหุบเขาไร้ตวัตน”

“เช่นนั้นท่านคงทราบนามที่แท้จรงิของท่านประมุข”

แม้จะรู้จักนามของหุบเขาไร้ตัวตนซึ่งกั้นแนวชายแดนทางเหนือของ

แคว้นเว่ยกับชายแดนใต้ของแคว้นหาน แต่ตงหลิวก็ยังต้องพิสูจน์ให้มั่นใจ 

ใบหน้าของเขาเตม็ไปด้วยความเคร่งเครยีด

“หลี่จื้อ”

เมื่อได้ยนินามของหลี่จื้อ ตงหลวิกไ็ด้แต่หลบัตาแลว้ถอนหายใจ แสดง

อารมณ์หลากหลายออกมาทางสีหน้า ไม่ว่าจะหนักอกหนักใจ เคร่งเครียด 

สบัสนระคนหวาดหวั่น ล้วนอยูใ่นคลองสายตาของหลวิผงิอนัทั้งสิ้น แต่กระนั้น

ชายหนุ่มกไ็ม่ได้หลบสายตานาง

“ในที่สุดกม็วีนันี้” ตงหลวิยิ้มขื่น “หลายปีมานี้แม้จะได้รบัการอุปการะ

เลี้ยงด ูทั้งยงัได้ร�่าเรยีนวชิาจากท่านประมขุ แต่ท่านประมุขไม่ยนิดใีห้เรากราบ

เป็นอาจารย์ แต่ส�าหรับท่านกลับเรียกท่านประมุขว่าอาจารย์ เห็นชัดว่าท่าน

ประมุขคงให้ความส�าคญัต่อท่าน”

“ถึงอย่างนั้นยามพวกท่านมีภัย ท่านอาจารย์ก็ไม่ลังเลที่จะเสียสละ 

ตวัเองเพื่อปกป้องพวกท่าน ถูกหรอืไม่” หลวิผงิอนัเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

ตงหลิวมองเห็นแววขมขื่นในดวงตาของนาง ทว่าเขากลับมองไม่เห็น

เหตผุลที่นางจะแสดงท่าทเีช่นนั้น จงึนกึว่าตวัเองตาฝาด “ท่านคอืประมขุสงูสดุ

ของเรา ในเมื่อท่านเรยีกท่านประมขุว่าอาจารย์ทั้งที่เจด็ดวงดาวไม่มใีครที่ท่าน

ประมุขยอมรับเป็นศิษย์ ท่านย่อมเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งประมุขเช่นกัน”  

ตงหลวิคุกเข่าลงตรงหน้าหลวิผงิอนั

“ลุกขึ้นเถอะ ที่ข้าจ�าต้องลองใจท่านก็เพราะระหว่างเดินทางข้าถูกโจร

ปล้นสามครั้ง ถูกคนละโมบล่อลวงอกีสองครั้ง ข้าจงึไม่อยากไว้ใจผู้ใดง่ายๆ 

ข้าเพยีงอยากมั่นใจว่าตามหาถูกคน”

ตงหลวิเลกิคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจ เนื่องจากจนิตนาการไม่ออก
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ว่านางเอาตวัรอดมาจนถงึเมอืงกุย้โจวได้อย่างไร ระยะทางจากหบุเขาไร้ตวัตน

ของแคว้นหานมาถงึเมอืงกุ้ยโจวแคว้นเว่ยนั้น หากเดนิเท้าต้องใช้เวลาเดนิทาง

ถงึหนึ่งเดอืนเตม็ ดขีึ้นมาหน่อยหากใช้ฝีเท้าม้า กใ็ช้เวลาเพยีงสบิสามสบิสี่วนั 

แต่หญงิสาวร่างอรชรตรงหน้า เหน็ชดัว่านางหาใช่สตรทีี่จะเลอืกการเดนิทาง

สมบุกสมบนัเช่นการขี่ม้า ทั้งยงัเป็นไปไม่ได้ที่นางจะมวีรยุทธ์

“นี่คอืยาของท่าน”

กลิ่นของยาลกูกลอนโชยออกมาทนัททีี่หลวิผงิอนัยื่นให้ตงหลวิ ยาเมด็

ที่ท�าขึ้นเพยีงปีละไม่กี่เมด็ เป็นยาที่เจด็ดวงดาวจะได้รบัทุกปี ไม่ว่าพวกเขาจะ

อยู่ที่ไหนและท�าอะไร ยาเมด็ดงักล่าวกจ็ะถูกส่งไปให้

“โลหตินทิรา” ตงหลวิรูส้กึขมฝาดในล�าคอเมื่อรบัยามาจากมอืนาง ก่อน

จะกลนืยาเมด็นั้นลงไป “ท่านส่งให้คนอื่นๆ แล้วหรอื”

“พวกเขาจะได้รบัมนัในไม่ช้า ท่านวางใจเถอะ”

“นั่นสินะ ในเมื่อหลายปีมานี้ท่านประมุขไป๋หู ่สามารถส่งยาถึงมือ 

เจ็ดดวงดาวไม่ได้ขาด ทั้งที่ตัวท่านประมุขเองไม่ต้องก้าวออกมาจากหุบเขา 

ไร้ตวัตนด้วยซ�้า”

โลหิตนิทราและหนอนโลหิตคือยาพิษเลื่องชื่อของวังเจ็ดดาวซึ่งผู้เป็น

ประมุขใช้ควบคุมดวงดาวทั้งเจ็ดไม่ให้ทรยศหรือมีใจเป็นอื่น ในอดีตที่ 

ผนัผ่านท่านประมุขไม่เคยไว้ใจผู้ใดอย่างแท้จรงิ แม้ว่าคนเหล่านั้นคอืคนที่ท่าน

ประมขุชบุเลี้ยงและสั่งสอนวชิา ยาพษิชนดินี้หากไม่ได้ยาถอนหรอืยาเมด็โลหติ

นิทราเพื่อควบคุมให้หนอนโลหิตหลับใหล เมื่อหนอนโลหิตภายในร่างตื่นขึ้น

มาก็จะค่อยๆ ดูดเลือดและกัดกินอวัยวะภายใน ผู้ที่ถูกพิษหนอนโลหิตจะ

ค่อยๆ ทรมานจากความเจ็บปวดเจียนตาย ทว่าคนเหล่านั้นกลับไม่อาจตาย 

เพราะแม้ว่าผู้ถูกพิษจะพยายามฆ่าตัวตาย หากร่างกายเกินต้านทาน หนอน

โลหิตในร่างก็จะช่วยพยุงชีพจรเอาไว้ เรียกได้ว่าจะตายก็ไม่ได้ จะอยู่ก็ต้อง

เผชญิกบัความทรมานแสนสาหสั

“ท่านเรยีนรูศ้าสตร์ใดจากท่านประมขุ ในเมื่อท่านประมุขจะเลอืกสอน
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เพยีงอย่างเดยีวให้แต่ละคน”

หลิวผิงอันเลิกคิ้วขึ้นราวกับเพิ่งจะได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรก “ท่าน

หมายความว่าอย่างไร”

“ท่านไม่มวีรยุทธ์”

“ข้าเรยีนรูท้กุอย่างจากท่านอาจารย์ เว้นเพยีงวรยทุธ์เท่านั้นที่ไม่อาจ...”

“ทุกอย่างเลยหรอื รวมถงึการใช้พษิ”

ค�าถามของตงหลวิท�าให้หญงิสาวหลุดหวัเราะ “เอาเป็นว่าศาสตร์ทั้งหมด

ของปราชญ์ไป๋หู่ เว้นเพียงวรยุทธ์อย่างเดียว นอกนั้นข้าเรียนรู้มาจากท่าน

อาจารย์แทบทั้งสิ้น เพยีงแต่ข้าเลอืกที่จะเรยีนรู้แค่สิ่งที่จ�าเป็นต้องใช้เท่านั้น”

“หมายความว่าท่านเรียนกับท่านประมุข ในยามที่ท่านประมุขเป็น

ปราชญ์ไป๋หู่ หาใช่หลี่จื้อประมุขแห่งวงัเจด็ดาวสนิะ”

หลิวผิงอันไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธ ตงหลิวจึงถอนหายใจออกมา 

ครั้งหนึ่งก่อนจะก้าวไปข้างหน้า “ยี่สบิปีก่อน ข้าเป็นเพยีงทาสที่ถกูขายครั้งแล้ว

ครั้งเล่า กระทั่งได้รับการอุปการะและสั่งสอนศาสตร์แขนงต่างๆ จากท่าน

ประมุข หลงัจากข้าส�าเรจ็วชิากระบี่ไร้วญิญาณ นั่นคอืช่วงที่วงัเจด็ดาวสร้าง

ชื่อเสยีงในยุทธภพ ทั้งที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งได้ไม่นาน ท่านประมขุสร้างนกัฆ่าทั้งเจด็

ขึ้นมาจนมชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทั่วทั้งยุทธภพ ซึ่งข้าเองกเ็ป็นหนึ่งในนั้น”

“ดังค�ากล่าวที่ว่า ชื่อเสียงเหล่านั้นเป็นเหมือนดาบสองคม ราชส�านัก 

บีบท่านประมุขให้ยอมจ�านนจนต้องรับใช้ราชส�านักแคว้นเว่ยสองปี จากนั้น 

ท่านประมุขก็เร้นกายไปจากเมืองกุ้ยโจว ขังตัวเองไว้ที่หุบเขาไร้ตัวตน แม ้

ท่านประมุขจะใช้ยาพิษควบคุมพวกเราทั้งเจ็ด ข้าน้อยก็เข้าใจดี ข้าน้อยรู้ว่า

ท่านประมขุไม่ไวใ้จผูใ้ดง่ายๆ แต่ถงึจะเป็นเช่นนั้น การกระท�าของท่านประมขุ 

พวกเราทั้งเจ็ดก็รับรู้ได้ ท่านประมุขห่วงใยเจ็ดดวงดาวไม่น้อย เพราะหาไม่

เจ็ดดวงดาวหรือจะยังสามารถหลบซ่อนและใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรีได้เช่น 

ทุกวนันี้”

“ท่านจะไม่ถามหรอืว่าท่านอาจารย์สขุสบายดหีรอืไม่” หญงิสาวเอ่ยถาม
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เสยีงเรยีบ

“หากท่านมายืนอยู่ต่อหน้าข้าน้อยเช่นนี้ ก็เห็นชัดว่าท่านประมุขสิ้นใจ 

ไปแล้ว เพราะสิ่งสุดท้ายที่ท่านประมุขบอกข้าน้อยคือหากท่านประมุขส่งคน

รู้จกัมาหาข้าน้อย กห็มายถงึท่านประมุขได้สิ้นใจไปแล้ว”

“ทา่นอาจารย์ท�าตามค�าพดู ก่อนสิ้นใจท่านอาจารย์บอกให้ข้ามาหาท่าน 

เพราะมเีพยีงท่านที่สามารถท�าให้เจด็ดวงดาวมารวมตวักนัได้”

“อะไรนะ!” ตงหลวิเลกิคิ้ว “ถงึกบั...ถงึกบัจะรวบรวมเจด็ดวงดาว เหน็

ชดัว่านี่หาใช่เรื่องเลก็ไม่” เอ่ยจบกข็มวดคิ้วแน่นด้วยความกงัวล

“ข้ายงัมสีิ่งนี้” หลวิผงิอนิยกข้อมอืขึ้น เผยให้เหน็ประค�าสเีขยีวที่ร้อย

เอาไว้หลวมๆ เนื่องจากลูกประค�าหยกมีเพียงเจ็ดลูก และขนาดที่ท�าออกมา

ท�าใหส้ร้อยประค�าไม่เตม็ข้อมอืเลก็ หญงิสาวถอดสร้อยประค�าออกมาแลว้สง่

ให้ตงหลวิ

“ประค�าเจด็ดาว”

ตงหลวิครางเสยีงแผ่วเบาเมื่อรบัมา ประค�าที่ดูเรยีบง่าย หากไม่สงัเกต

ไม่มีทางมองเห็นและเข้าใจลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวทั้งเจ็ด 

สัญลักษณ์ที่หมายถึงการเรียกตัวเจ็ดดวงดาวอย่างปีศาจพันหน้า หรือก็คือ 

ต้นไผ่พนัปี สนพนัปี เหมยพนัปี กรงเลบ็มจัจุราช กระบี่ไร้วญิญาณ เมฆา 

ไร้ลกัษณ์ และนางมารหมื่นพษิ ให้มารวมตวักนั

เขาไม่ได้เห็นสัญลักษณ์ที่ท�าให้นึกถึงการเข่นฆ่าของเจ็ดดวงดาวมานับ

ยี่สบิปี เมื่อได้เหน็กอ็ดที่จะคดิถงึความเจบ็ปวดในครั้งอดตีไม่ได้

อดตีที่อาบย้อมไปด้วยเลอืดและความอาฆาตแค้น

“ข้าน้อยจะไม่ถามท่านให้มากความอีก ขอเพยีงตอบค�าถามสุดท้ายนี้” 

ตงหลวิหลุบตาต�่า ก่อนจะเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“ได้ส”ิ

“ท่านประมุข อดีตประมุขหลี่จื้อเห็นด้วยกับการมาครั้งนี้ของท่าน 

หรอืไม่”
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“ท่านอาจารย์เป็นผู้มอบประค�าเจ็ดดาวให้ข้า...อย่างถูกต้อง” เอ่ยจบ

หญิงสาวก็ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยน ในดวงตาฉายแววเคารพรักใคร่ในตัว

ประมุขเป็นยิ่งนกั และนั่นกไ็ม่ท�าให้ตงหลวิคลางแคลงใจอกีต่อไป เขาคุกเข่า

ลงกบัพื้น ครั้งนี้หลวิผงิอนัเพยีงแค่มองเขานิ่งๆ

“กระบี่ไร้วญิญาณน้อมคารวะท่านประมุขวงัเจด็ดาว” ตงหลวิค�านบันาง

ด้วยท่าทเียอืกเยน็ แล้วเงยหน้าขึ้นเอ่ย “เช่นนั้นสญัญานี้กห็าจ�าเป็นไม่ ขอท่าน

ประมุขรบักลบัไป”

“จ�าเปน็ส ิเพราะสญัญานี้จะท�าให้เรื่องทั้งหมดไม่มทีางโยงไปหาตวัท่าน 

นามตงหลิวนี้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าแท้จริงคือกระบี่ไร้วิญญาณ หากถึงที่สุดแล้ว

แผนการล้มเหลว ท่านกส็ามารถใช้ชวีติในนามของตงหลวิต่อไป และท่านกจ็ะ

ไม่เดอืดร้อนในภายหลงั”

“ดูเหมือนท่านได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้ว เช่นนั้นท่านจะเริ่มจาก 

สิ่งใดก่อน”

“อย่างที่ข้าบอกไปก่อนหน้านี้ ข้าต้องการคฤหาสน์สักหลัง ต้องอยู่ไม่

ไกลและไม่ใกล้ตระกูลเยี่ยจนเกนิไป ทั้งยงัต้อง...อยู่ใกล้ตระกูลเฉนิ”

“ตระกูลเฉนิ ตระกลูราชองครกัษ์หลวง” ตงหลวิขมวดคิ้ว แม้จะสงสยั

แต่เขาก็ไม่เอ่ยถาม ยังคงเอ่ยประโยคต่อไปอย่างใคร่ครวญ “ราคาอาจแพง

และอาจหายาก เพราะเป็นย่านขุนนางที่มฐีานะ แต่กใ็ช่ว่าจะไม่ม ีปัญหากค็อื

ราคาอาจสูงมาก”

“ท่านหาต้องกงัวลเรื่องนั้น” หลวิผงิอนัเพยีงยิ้ม ไม่ได้ขยายความ นาง

น่ะหรือจะต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ในเมื่อตอนนี้นางคือเจ้าของกิจการขนาด

ใหญ่ถงึสองแห่งในเมอืงกุ้ยโจว

หนึ่งคอืโรงเตี๊ยมเมฆมงคลที่นางและผู้เป็นอาจารย์ได้ร่วมกนัก่อตั้ง

สองกค็อืร้านหงเตงิหลง4 ร้านเครื่องเขยีนและต�าราหายาก ซึ่งมเีพยีง

4 หงเตงิหลง แปลว่า โคมไฟสแีดง
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ร้านนี้เท่านั้นที่มตี�าราและหนงัสอืที่เขยีนโดยพยคัฆ์ขาวแห่งเป่ยเปียน ผู้ได้รบั

สมญานามปราชญ์แห่งยุคคนแรกของแคว้นเว่ย

ตงิฝไูห่หลงจูโ๊รงเตี๊ยมเมฆมงคลกค็อืศษิย์ที่หลวิผงิอนัเคี่ยวกร�ามาด้วย

ตนเอง หลายปีก่อนหลวิผงิอนัส่งตงิฝูไห่มาดูลาดเลาที่เมอืงกุ้ยโจว จนพบว่า

โรงเตี๊ยมเมฆมงคลก�าลงัจะเลกิกจิการ เขาเสนอให้ซื้อไว้ ซึ่งกเ็ป็นการตดัสนิใจ

ที่ถูกต้อง เพราะเขาท�าให้กิจการของโรงเตี๊ยมเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมเกือบ 

เท่าตวัด้วยระยะเวลาอนัสั้น

หลายปีมานี้ตงิฝูไห่เป็นผู้เดยีวที่เข้านอกออกในหุบเขาไร้ตวัตน ทั้งนี้ก็

เพื่อไปรับหนังสือจากหลี่จื้อมาคัดลอกและวางขายในร้านหงเติงหลง อีกทั้ง 

ยังเป็นการส่งมอบสมุดบัญชีและรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์

ต่างๆ ในเมอืงกุ้ยโจวอกีด้วย

หากจะเอ่ยถึงย่านที่อยู่อาศัยของชนชั้นขุนนางแล้ว ไม่มีชาวเมือง 

กุ้ยโจวคนใดไม่รู้จักถนนเป้าจื่อ เช่นเดียวกันกับย่านคหบดีผู้ร�่ารวยซึ่งตั้งอยู่

บนถนนซอืจื่อ เนื่องจากถนนทั้งสองสายนี้มคีฤหาสน์หลงังามขนาดใหญ่โตและ

จ�านวนบ่าวไพร่มากมาย บ่งบอกถงึความร�่ารวยของตระกูลต่างๆ ที่อาศยัใน

แถบนั้นได้เป็นอย่างดี

ที่ส�าคญักว่านั้น ถนนสองสายนี้ยงัหนัหลงัชนกนั โดยมเีพยีงคลองน�้า

ที่ขุดขึ้นมาเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งสนิค้าเข้าด้านหลงัตระกูลใหญ่ๆ เพราะ

ตระกลูใหญ่เหล่านั้นมกัจะมข้ีาวของมากมายถกูส่งเข้าไป นอกจากใช้รถม้าขน

เข้าทางประตเูลก็ด้านข้างแล้ว อกีทางเลอืกหนึ่งกค็อืคลองน�้าด้านหลงัคฤหาสน์

นั่นเอง

ว่ากันว่านานมาแล้วขุนนางและคหบดีเมืองกุ้ยโจวได้ร่วมกันจ่ายเงิน

ก้อนโตเพื่อขุดคลองนี้ขึ้นมา แม้จะกล่าวได้ว่าคลองนี้ช่วยในเรื่องการเดนิทาง

และการขนส่งอยู่ไม่น้อย แต่ผู้คนกม็องว่ามนัคอืการโอ้อวดของชนชั้นที่อาศยั

ในละแวกนั้นว่าแตกต่างและสูงส่งกว่าผู้อื่น
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แม้เวลาผ่านไปนบัสามสบิปี ชาวเมอืงกุ้ยโจวกย็งัมองว่าผู้ที่เข้าไปอาศยั

ในย่านนั้นจะต้องเป็นคนที่มทีี่มาที่ไปไม่ธรรมดา เช่นกนักบัในยามนี้ที่ชาวเมอืง

ต่างก็ให้ความสนใจหญิงสาวแซ่หลิว ซึ่งก�าลังจะย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์เก่า

ของขุนนางเกษยีณอายุที่จะย้ายกลบับ้านเกดิ

คราแรกตอนได้ยินว่ามีคนต่างเมืองต้องการซื้อคฤหาสน์ในแถบนั้น 

ผูค้นต่างพากนัเหน็เป็นเรื่องไร้สาระ เนื่องจากแถบนั้นหาใช่ผูใ้ดกจ็ะเข้าไปอาศยั

ได้ จนกระทั่งได้ยนิว่าหญงิสาวคนดงักล่าวซื้อคฤหาสน์ต่อจากขุนนางท่านนั้น

ในราคาสงูลบิ ชาวเมอืงกุย้โจวจงึให้ความสนใจต่อหญงิสาวปรศินาผูน้ี้มากขึ้น

“มอีะไรกนัหรอื”

เสียงทุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลัง ท�าให้บ่าวไพร่ที่จับกลุ่มกันสะดุ้งสุด

ตวั ก่อนจะรบีก้มหน้าก้มตาเมื่อจดจ�าได้ดว่ีาเป็นเสยีงของผูใ้ด ชายหนุม่เจ้าของ

น�้าเสียงนั้นคือเฉินเซี่ยเฟิง คุณชายใหญ่ตระกูลเฉิน ทายาทเจ้าของโรงทอที่

ใหญ่ที่สดุของเมอืงกุย้โจว ทั้งยงัเป็นหลานชายเพยีงคนเดยีวของเฉนิฮ่านหราน 

หวัหน้าราชองครกัษ์วงัหลวง

ชายหนุ่มอายุเพียงยี่สิบสาม แต่กลับมีดวงตาคมปลาบแฝงประกาย

เฉลยีวฉลาดราวกบัรู้เท่าทนัผู้คน เพยีงแค่เขากวาดตามอง ใบหน้าหล่อเหลา

น่ามอง คิ้วเข้ม จมูกคมสนั รมิฝีปากที่ประดบัรอยยิ้มอยู่เป็นนจิดูอารมณ์ด ี

บวกกับลักยิ้มทั้งสองข้างที่เผยออกมา ยิ่งช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ใบหน้าของเขา 

น่าเข้าใกล้ รูปร่างสูงใหญ่ ไหล่กว้างสง่าผ่าเผย บวกกับท่วงท่าดูองอาจน่า 

เกรงขาม

องคาพยพทั้งห้าของบรุษุผูน้ี้ส่งเสรมิรบักนัได้อย่างลงตวั ท�าให้เขาดนู่า

มองยิ่งนกั ยิ่งยามที่เขาแย้มยิ้มอย่างคนอารมณ์ด ียิ่งท�าให้บรรยากาศรอบตวั

ดูอบอุ่นผ่อนคลายลง จนผู้คนอยากจะเข้าใกล้เขามากกว่าเดมิ

“ข้าถามว่ามอีะไรกนัหรอื เหตุใดพวกเจ้าจงึมารวมตวักนัอยู่ตรงนี้”

“เรยีนคุณชาย ได้ยนิว่าคฤหาสน์ที่อยู่ด้านหลงัก�าลงัมคีนย้ายเข้าขอรบั 

เห็นว่าเป็นหญิงสาววัยสิบเจ็ดเท่านั้น คฤหาสน์ทั้งหลังอาศัยแค่นางกับคน 
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คุ้มกนัเพยีงสองคน เหน็ว่าก�าลงัมองหาคนงานและสาวใช้”

“พวกเจ้าอยากจะย้ายไปเป็นบ่าวคฤหาสน์นั้นหรอื” เฉนิเซี่ยเฟิงเลกิคิ้ว

เป็นเชงิถาม

“หะ...หามไิด้ขอรบั พวกเราก�าลงัจะกลบัไปท�างานแล้วขอรบั”

น�้าเสยีงละล�่าละลกัรบีเอ่ย ก่อนที่กลุ่มสาวใช้และคนงานของคฤหาสน์

จะแยกย้ายกนัไปขนของขึ้นจากเรอืที่เพิ่งจะจอดเทยีบท่าพอดี

“ลกูเฟิง” สตรวียักลางคนที่เดนิออกมาจากประตหูลงัของคฤหาสน์เรยีก

บตุรชายด้วยน�้าเสยีงประหลาดใจ “เจ้ามาท�าอะไรตรงนี้หรอื แม่นกึวา่เจา้ออก

ไปโรงทอกบัพ่อเจ้าเสยีอกี”

“ได้ยนิมาว่ามแีม่นางน้อยคนหนึ่งย้ายเข้ามาอยูท่ี่คฤหาสน์ด้านหลงัแทน

ใต้เท้าจขูอรบั อกีทั้งยงัประกาศรบัสาวใช้และบ่าวไพร่จ�านวนมาก ลกูเหน็คนใน

คฤหาสน์ตระกูลเฉนิของเราต่างพากนัตื่นเต้นจงึได้มาดู เผื่อว่ามใีครอยากจะ

ย้ายจากที่นี่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแทน”

“ข้าน้อยไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะขอรบั” เสยีงหนึ่งรบีแทรกขึ้นด้วย

ความตกใจ แต่เมื่อรู้ตวัว่าตนเสยีมารยาทกย็ิ่งหน้าซดี แล้ววิ่งมาคุกเข่าลงต่อ

หน้าผู้เป็นนาย

“อ้อ เจ้าเองสนิะอาหนวิ” ฮูหยนิเฉนิเอ่ยเสยีงเข้มยามที่ก้มลงมองบ่าว

รบัใช้ ทว่าดวงตาที่เหลอืบมองบุตรชายกลบัพราวระยบัไปด้วยความขบขนั

“ไม่ใช่ขอรบัฮูหยนิ ข้าน้อยจะอยู่ที่นี่ ข้าน้อยไม่ไปไหน เพยีงแต่ได้ยนิ

มาว่าแม่นางหลวิเป็นเพยีงหญงิสาวอายไุม่น่าจะเกนิสบิเจด็สบิแปด แต่นางกลบั

ย้ายเข้าไปอยู่กับบุรุษเพียงล�าพัง ไร้บ่าวไพร่และสาวใช้คนสนิท ได้ยินมาว่า 

เขาเป็นเพยีงผู้คุ้มกนัหาใช่ญาต ิมขี่าวลอืว่าทั้งสองอาจจะเป็นคู่หมาย แต่อายุ

ที่ห่างกนัมากมายเพยีงนั้น...”

น�้าเสียงลนลานเริ่มเบาลงเมื่อมองเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งของคลองมีบุรุษ 

ผู้หนึ่งยืนมองอยู่ ฮูหยินตระกูลเฉินมองตามสายตาของอาหนิวไป จึงพบว่า

บุรุษที่อาหนวิเอ่ยถงึได้ยนืมองมายงัจุดที่นางและบ่าวไพร่ยนือยู่
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“ขะ...เขาคงไม่ได้ยนิที่ข้าน้อยเพิ่งพูดไปกระมงั”

“ได้ยนิส ิคราวนี้เจ้าแย่แน่” เฉนิเซี่ยเฟิงเอ่ยกลั้วหวัเราะ

“ลูกเฟิง เจ้ากเ็ลกิแกล้งอาหนวิได้แล้ว” ฮูหยนิเฉนิเอ่ยก่อนจะเดนิตรง

ไปที่ริมคลอง นางเองก็เห็นว่าบุรุษที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเพิ่งจะเดินมาและหยุด

ลงเมื่อเหน็นางจ้องเขาอยู่ ที่ส�าคญั เขาน่าจะได้ยนิเรื่องที่บ่าวรบัใช้ของนางพูด

จรงิๆ “ท่านคงจะเป็นเพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาใหม่”

“ขอรับ” ตงหลิวยกมือขึ้นค�านับเมื่อเห็นท่าทีและการแต่งกายของ 

ฮูหยนิเฉนิ “ท่านนี้คงจะเป็นฮูหยนิเฉนิ ข้าน้อยแซ่ตง เป็นผู้คุ้มกนัคุณหนูหลวิ

ขอรบั”

แม้ถ้อยค�านั้นจะดูเหมือนจงใจแนะน�าตัวเพื่อประกาศให้รู้ว่าสิ่งที่บ่าว 

รบัใชข้องนางพดูเปน็เรื่องเข้าใจผดิ แต่ท่าทขีองตงหลวิไม่ได้เจอืความขุน่เคอืง 

อีกทั้งฮูหยินเฉินมองออกถึงท่าทีนอบน้อมและถ้อยค�าอันเปิดเผยของอีกฝ่าย 

จึงอมยิ้มพยักหน้าอย่างพอใจ พร้อมกับมองไปยังประตูหลังของคฤหาสน์  

ซึ่งอกีไม่นานคงจะต้องเปลี่ยนนามไปตามแซ่ของผู้เป็นเจ้าของ

“เช่นนั้นคฤหาสน์ตระกูลเฉินก็เป็นเพื่อนบ้านกับคฤหาสน์ของแม่นาง

หลวิแล้ว หากต้องการความช่วยเหลอืสิ่งใดกอ็ย่าได้เกรงใจ”

“ขอบคุณฮูหยินเฉินขอรับ ข้าน้อยจะแจ้งคุณหนูถึงความปรารถนาดี

ของท่าน ข้าน้อยขอตัวก่อนขอรับ” ตงหลิวเอ่ยแล้วเดินกลับเข้าไปด้านใน

คฤหาสน์

“เขาดู...ลึกลับยิ่งนัก ยิ่งมองยิ่งดูน่าเกรงขาม” เฉินเซี่ยเฟิงยังคงมอง 

ไปยงัประตูคฤหาสน์ฝั่งตรงข้าม

“เขาเป็นคนคุ้มกนั” ฮูหยนิเฉนิเลกิคิ้วเมื่อได้ยนิบุตรชายเปรยขึ้น

“ลกูหมายถงึเขาดแูปลกๆ หากดจูากท่วงท่าการเดนิเหนิ ฝีเท้าหนกัแน่น

มั่นคง การก้าวเดนิเงยีบกรบิ ลงน�้าหนกัเพยีงปลายเท้า เขาน่าจะมวีรยุทธ์สูง

มาก ท่าทเีฉยเมย ดวงตากลบัคมกรบิ กลิ่นอายรอบตวัเขาดูน่ากลวัเหมอืน...

มคีวามตายล้อมรอบ” เฉนิเซี่ยเฟิงขมวดคิ้วกบัลางสงัหรณ์ในใจของตวัเอง
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ท่าทขีองบุรุษที่มนีามว่าตงหลวิท�าให้ชายหนุ่มนกึถงึคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมา

ในทนัท ี‘นกัฆ่า’

“เรยีนฮูหยนิ คุณชายใหญ่ คุณชายเยี่ยมาถงึแล้วขอรบั” เสยีงทุ้มของ

บุรุษเอ่ยขึ้นอย่างนอบน้อม หลงัจากที่เดนิตามหาผู้เป็นนายไปทั่ว ในที่สุดกม็า

พบทั้งสองที่ประตูด้านหลงัของคฤหาสน์

ใบหน้าเคร่งขรมึค้อมกายลงเลก็น้อยยามเอ่ยรายงาน ท่วงท่าหนกัแน่น

และใบหน้าดุดันของเขา ท�าเอาบ่าวไพร่ที่ยืนรายรอบแตกกระเจิงไปคนละ

ทศิทาง แม้ว่าเขาจะเพยีงแค่ปรายตามองเท่านั้น

“เสี่ยวลี่จื่ออยู่ด้วยหรอกหรอื” ฮูหยนิเฉนิเลกิคิ้ว เพราะตั้งแต่เมื่อวาน

นางไม่ได้เจอคนสนทิของบุตรชายเลย

“ท่านแม่” เฉนิเซี่ยเฟิงกลอกตาเมื่อได้ยนินามที่มารดาเรยีกคนของตน 

“ท่านเรียกพี่ลี่จวินเช่นนี้ไม่คิดว่าแปลกไปหน่อยหรือ ชื่อของเขามาจากลี่ 5 ที่

แปลว่าเข้มแข็ง หาใช่ลี่ที่แปลว่าสวยงาม ท่านจะเรียกเขาราวกับอิสตรีเช่นนี้ 

หาได้ไม่”

“เขายงัไม่ว่าอะไรไยเจ้าจงึดูร้อนใจนกั ใช่หรอืไม่เสี่ยวลี่จื่อ” ฮูหยนิเฉนิ

ยิ้มให้ลี่จวนิที่ยนืท�าหน้านิ่งเฉยห่างออกไปหลายก้าว

สีหน้าของลี่จวินในยามนี้ยังคงราบเรียบ ไม่บ่งบอกว่าก�าลังคิดสิ่งใด 

ความจรงิแล้วลี่จวนิอายเุพยีงสามสบิ ทว่าเขามท่ีาทเียน็ชาและไม่ค่อยพดู นสิยั

ชอบอยู่เงยีบๆ ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัผู้ใดแม้แต่คนในคฤหาสน์ ท�าให้บ่าวไพร่ คนใน

และนอกคฤหาสน์ไม่กล้าพดูคยุหรอืยุง่เกี่ยวกบัเขามากนกั ไม่วา่จะอาวโุสกวา่

หรอือ่อนวยักว่า เมื่อเหน็เขา ไม่มใีครที่จะไม่แสดงท่าทเีกรงอกเกรงใจ เพราะ

แม้กระทั่งนายท่านเฉนิและฮหูยนิเฉนิยงัปฏบิตัต่ิอเขาด้วยความเกรงใจถงึแปด

ในสบิส่วน

5  อ่านว่า ลี่ แปลว่า เข้มแขง็ พ้องเสยีงกบัค�าว่า  อ่านว่า ลี่ ที่แปลว่า ความสวยงาม
น่ารกั
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“แล้วนี่ลูกกบัเสี่ยวลี่จื่อจะออกไปข้างนอกหรอื”

“ขอรบัท่านแม่ เมื่อวานร้านหงเตงิหลงมหีนงัสอืมาใหม่ เหน็อาเย่บอก

ว่ามหีนงัสอืของเฮยหลางด้วย”

“นั่นสนิะ เมื่อวานแม่นั่งรถม้าผ่าน มองเหน็หนา้ร้านเตม็ไปด้วยบณัฑติ

จากสถานศกึษาเมอืงต่างๆ ที่ไปรอซื้อหนงัสอืของท่านปราชญ์ไป๋หูก่บัศษิย์เอก

ของเขา ลมืไปสนทิว่าเจ้ากเ็ป็นหนึ่งในผู้ที่สะสมต�าราเช่นกนั แม่เคยอ่านต�ารา

ท่องเที่ยวแคว้นเยียนของเฮยหลาง คนผู้นี้เล่าเรื่องราวพร้อมกับให้แง่คิดใน

มุมมองที่ผู้คนไม่ใคร่จะให้ความสนใจนัก หากเจ้าได้พบและคบเป็นสหายคง

ประเสรฐิ”

“ท่านแม่ ไม่มผีู้ใดเคยพบเขาหรอกขอรบั แม้จะมคีนเคยเดนิทางไปขอ

พบท่านปราชญ์ไป๋หูท่ี่หบุเขาไร้ตวัตน แต่ช่วงสบิปีมานี้ได้ยนิว่าเขาท�าตวัราวกบั

ล่องหนหายตวั ยิ่งเป็นศษิย์เอกของเขา เฮยหลางผู้นี้ ยิ่งท�าตวัราวกบัไร้ตวัตน

บนโลก ขนาดคนเดนิหนงัสอืให้ร้านหงเตงิหลงยงัไม่เคยมใีครพบเขาเลย นบั

ประสาอะไรกบั...”

“แต่เจ้ากเ็คยเขยีนจดหมายตอบโต้กบัเขามาแล้ว คดิว่า...”

“ท่านแม่” เฉนิเซี่ยเฟิงถอนหายใจ เขาเองกเ็คยหวงัจะได้พบกบัเฮยหลาง 

แต่จากวนัที่เขาได้รบัจดหมายตอบข้อสงสยัในต�ารา กระทั่งวนันี้...เขาเพิ่งจะรู้

ว่าหากใครมีข้อสงสัยและไม่เข้าใจเนื้อหาในต�าราก็สามารถฝากจดหมายไว้ที่

ร้าน จากนั้นเฮยหลางจะตอบผ่านคนของร้านหงเตงิหลงเช่นกนั

“เฮยหลางเขียนจดหมายตอบโต้กับผู้ที่สนใจผลงานของเขาทุกคน  

หาใช่ลูกเพยีงคนเดยีวนะขอรบั”

“นั่นสนิะ” ฮูหยนิเฉนิเอ่ยด้วยความเสยีดาย “เจ้าไปเถอะ เสี่ยวเย่คงรอ

แย่แล้ว”

“ท่านแม่ไม่ถามหรอืขอรบัว่าเหตใุดอาเย่จงึออกมาจากคฤหาสน์ตระกลู

เยี่ย ทั้งที่สถานการณ์ภายในตระกูลเยี่ยตอนนี้...”

“เสี่ยวเย่เป็นคนฉลาด เขาไม่ท�าอะไรโง่ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยี่ยตงเจยีง
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และฮูหยนิผู้เฒ่าตระกูลเยี่ยไล่เขาออกไปจากคฤหาสน์ตอนนี้หรอก ยิ่งตอนนี้

เหยาเอ๋อก�าลงัป่วยหนกัยิ่งไม่มทีาง อกีอย่าง เจ้ากร็ู้ว่าเขาไม่มบีุตรสาวที่พอจะ

สามารถเชดิหน้าชูตาได้ อย่างน้อยๆ เหยาเอ๋อกค็อืความหวงัเลก็ๆ ของเขาที่

จะ...” ฮูหยนิเฉนิพูดเพยีงเท่านั้น เมื่อเหน็สหีน้าเคร่งขรมึของบุตรชาย นางก็

ถอนหายใจออกมาเลก็น้อยแล้วเอ่ยต่อ “ไปได้แล้ว เดี๋ยวเสี่ยวเย่จะรอนาน”

“ขอรบัท่านแม่ เช่นนั้นหลงักลบัจากร้านหงเตงิหลงลูกจะไปโรงทอเพื่อ

รอกลบัพร้อมท่านพ่อ”

“แล้วแต่เจ้าเถอะ”

เฉินเซี่ยเฟิงเดินตรงไปยังห้องโถงของคฤหาสน์ โดยมีสายตาของ 

ฮหูยนิเฉนิมองตามอย่างครุน่คดิ นางรูว่้าบตุรชายต้องการยื่นมอืเข้าช่วยเหลอื

เยี่ยเผิงเย่และเยี่ยซูเหยา สองพี่น้องที่เป็นบุตรบุญธรรมของเยี่ยตงเจียง 

เนื่องจากทั้งสองเป็นสหายที่ไปมาหาสู่กันมานาน ทว่านั่นกลับเปิดโอกาสให้ 

เยี่ยตงเจยีงคดิจะสานสมัพนัธ์สองตระกูลด้วยการแต่งงาน

ความจริงแล้วนางหาได้รังเกียจเยี่ยซูเหยา นางออกจะเอ็นดูหญิงสาว 

ที่มีท่าทีเรียบร้อยอ่อนหวานแต่ป่วยกระเสาะกระแสะผู้นั้นด้วยซ�้า ทว่านาง

สะอิดสะเอียนที่ตลอดมาเยี่ยตงเจียงไม่เคยเหลียวแลสองพี่น้องที่เขารับเข้า

ตระกูล จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขามองเห็นผลประโยชน์ระหว่างตระกูลเยี่ยกับ

ตระกูลเฉนิ จงึกล้าเกริ่นเรื่องการแต่งงานของบุตรชายนางกบัเยี่ยซูเหยา

ที่น่าหนักใจไปกว่านั้น บุตรชายของนางอาจแต่งเยี่ยซูเหยาเป็นฮูหยิน

จริงๆ เพื่อช่วยเหลือเยี่ยเผิงเย่กับเยี่ยซูเหยา ขอเพียงหลังแต่งงานแล้ว

สองพี่น้องเป็นอิสระจากตระกูลเยี่ยโดยสิ้นเชิง เนื่องจากหากมองดูท่าทีของ

มารดาเด็กทั้งสอง คงไม่มีทางตามบุตรชายและบุตรสาวออกมาจากตระกูล 

เยี่ยอย่างแน่นอน

“ชะตาชีวิตช่างเล่นตลกโดยแท้” ฮูหยินเฉินถอนหายใจแล้วเดินกลับ

เข้าไปในคฤหาสน์ ในใจกไ็ด้แต่ครุ่นคดิและปล่อยให้เป็นไปตามที่สวรรค์ลขิติ...

กเ็ท่านั้น
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หน้าร้านหงเตงิหลงยงัคงมผีู้คนเข้าออกไม่ขาดสาย หลงัจากที่ผู้ดแูล

ร้านติดประกาศว่ามีต�าราเล่มใหม่ของเฮยหลางซึ่งเข้ามาใหม่ตั้งแต่เมื่อวาน  

ทั้งนี้ต�าราที่ส่งมาจะมีก�าหนดระยะเวลาไม่แน่นอน บางครั้งสองสามเดือนจะ

ออกมาหนึ่งเล่ม บางครั้งกน็านกว่านั้น ขึ้นอยูก่บัความหนาและเนื้อเรื่องที่ต้อง

คัดลอก รวมไปถึงความยากง่ายในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ 

ที่คดัลอก

เหล่าคุณชายและปราชญ์จากส�านักศึกษาต่างๆ ที่เดินดูต�ารับต�ารายัง

คงพยายามที่จะสอบถามกบัผู้ดแูลในร้าน เพยีงเพื่อให้ได้รบัรูค้วามเคลื่อนไหว

ของเฮยหลาง เพราะหลงัๆ มานี้ปราชญ์ไป๋หูด่เูหมอืนจะไม่ค่อยมตี�าราใหม่ออก

มาบ่อยเท่าใดนกั มเีพยีงเฮยหลางเท่านั้นที่มคีวามเคลื่อนไหวอย่างสม�่าเสมอ

“ดูเหมือนเราจะไม่ใช่กลุ่มแรกที่อยากรู้ข่าวคราวของเฮยหลาง” เยี่ย-

เผงิเย่ถอนหายใจออกมาเสยีงเบา เมื่อหแูว่วเสยีงสนทนาที่ดงัขึ้นระหว่างผูด้แูล

ร้านหงเติงหลงกับเหล่าบัณฑิต ทั้งสองเดินเข้าไปด้านในช้าๆ ปล่อยให้ลี่จวิน

เดนิตามหลงัมาเงยีบๆ เพราะชนิกบัความเงยีบขรมึของอกีฝ่ายเสยีแล้ว

“อ้อ คุณชายเฉิน ท่านมาพอดี ได้ยินว่าท่านก�าลังจะมีเพื่อนบ้านใหม ่

ย้ายเข้าวนันี้ ท่านพบนางแล้วหรอืยงั” คุณชายทายาทตระกูลจางเอ่ยถามขึ้น 

เขาคอืทายาทเพยีงคนเดยีวของตระกูลจางที่มโีรงสขี้าวขนาดใหญ่ในเมอืงกุ้ย-

โจว ด้านข้างของเขาอกีสองสามคนเป็นสหาย และผูต้ดิตามที่ยนิดจีะเป็นลกูไล่

เนื่องจากความมอืเตบิในการใช้จ่ายของอกีฝ่าย

“ได้ยินมาว่าวันนี้นางไปที่ตลาดค้าทาส เพราะคฤหาสน์ใหญ่โตยังไม่มี

สาวใช้และบ่าวไพร่”

“จรงิหรอื นาง...ไปด้วยตวัเองเลยหรอื”

“เหน็ว่านางตวัคนเดยีวไร้ญาตขิาดมติร ไม่มตีระกูลใดไปมาหาสู่”

“แต่นางดูร�่ารวยถงึขนาดซื้อหาคฤหาสน์ใหญ่โตในย่านขุนนาง”

“ข้าเหน็ข้างกายนางมบีุรุษผู้หนึ่ง”

“นั่นเป็นเพยีงคนคุ้มกนัความปลอดภยัของนางเท่านั้น”
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“แต่...ไม่สมเหตุสมผลเลย นางไม่ได้เกล้าผม แสดงว่ายงัไม่ออกเรอืน 

แล้วเหตุใด...”

“หรอืนางจะลกัลอบหนตีามบรุุษผู้นั้นมา แต่ยงัไม่กล้าแสดงออกเพราะ

เกรงค�าครหา”

เหล่าบุรุษที่ถือตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีชาติตระกูลสูง ทั้งยังเป็นบัณฑิตผู้มี

การศกึษาก�าลงัเอ่ยถงึหญงิสาวผู้หนึ่งลบัหลงัต่างๆ นานา โดยไม่ค�านงึว่าสิ่งที่

ตนกล่าวอาจท�าลายชื่อเสยีงของสตรตีวัเลก็ๆ และนั่นท�าให้เยี่ยเผงิเย่ส่ายหน้า

อย่างระอา เขามองตามร่างสูงของเฉนิเซี่ยเฟิงที่เดนิไปยงัโต๊ะที่มตี�ารามากมาย

เรยีงรายอยู่

มอืใหญ่หยบิบทกวลี�าน�าแห่งท้องทะเลกว้างขึ้นมา จากนั้นทั้งสองกต็ั้งใจ

จะเดนิออกมาจากวงสนทนาที่เตม็ไปด้วยเรื่องไร้สาระ ทนัททีี่หมุนตวัออกมา

เพื่อน�าต�าราไปจ่ายเงนิ เท้าของเฉนิเซี่ยเฟิงพลนัชะงกั และนั่นท�าให้เยี่ยเผงิเย่

จ�าต้องหยุดเดนิไปด้วย

ทั้งสองมองไปยังประตูหน้าร้านซึ่งมีหนึ่งบุรุษและหนึ่งหญิงสาวยืนอยู่ 

ปกติแล้วเฉินเซี่ยเฟิงหาได้สนใจสตรีแปลกหน้าที่เขาไม่คุ้นเคย แต่ที่เขามี

ปฏิกิริยาเช่นนี้ก็เพราะจดจ�าบุรุษที่ยืนอยู่ด้านหลังหญิงสาวได้เป็นอย่างด ี

เนื่องจากเพิ่งได้พบอีกฝ่ายก่อนที่จะออกมาจากคฤหาสน์ บุรุษผู้นั้นก็คือ... 

ตงหลวิ บุรุษลกึลบัที่มกีลิ่นอายแห่งความตายล้อมรอบผู้นั้นนั่นเอง

“คุณชายเฉนิ” ตงหลวิประสานมอืขึ้นและค้อมกายให้เฉนิเซี่ยเฟิง

เยี่ยเผิงเย่เลิกคิ้วมองไปยังสหายของตนและผู ้มาใหม่ด้วยความ

ประหลาดใจ เขาไม่เคยรู้จกัหญงิสาวตรงหน้า และไม่รูจ้กัสหายชาวยทุธ์ที่เพิ่ง

จะทกัทายเฉนิเซี่ยเฟิงแม้แต่น้อย

“เขาคอื...” เยี่ยเผงิเย่กระซบิถาม

เฉินเซี่ยเฟิงส่ายหน้าเป็นเชิงห้ามเยี่ยเผิงเย่ว่าตนยังบอกอะไรไม่ได้  

จากนั้นก็เดินเข้าไปหาคนทั้งสอง “พี่ตง นี่คงจะเป็นคุณหนูของท่าน คารวะ 

คุณหนูหลวิ ข้าน้อยเฉนิเซี่ยเฟิง คฤหาสน์ของท่านกบัข้าหนัหลงัชนกนั ดงันั้น
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จงึนบัเป็นเพื่อนบ้านกนั”

หลิวผิงอันมองพิจารณาชายหนุ่มตรงหน้าเงียบๆ ดวงตาของนาง 

เรยีบนิ่ง ไร้ระลอกอารมณ์จนยากยิ่งที่จะคาดเดา กระนั้นชายหนุม่กม็องออกว่า

นางก�าลงัพจิารณาบางอย่างในตวัเขา และนี่เป็นครั้งแรกที่เขารูส้กึว่าถูกประเมนิ 

เพราะตลอดมามเีพยีงเขาที่ท�าให้ผู้อื่นรู้สกึเช่นนั้น

“คารวะคุณชายเฉนิ” หญงิสาวค้อมกายคารวะอกีฝ่าย

“ข้าเยี่ยเผิงเย่ ยินดีที่ได้พบคุณหนูหลิว” เยี่ยเผิงเย่เองก็ทักทายนาง 

เช่นกนั

“คารวะคุณชายเยี่ย”

นางย่อกายให้เขาด้วยรอยยิ้มจากใจ แววตาที่มองไปยงัเยี่ยเผงิเย่ฉาย

แววบางอย่างครู่หนึ่ง ก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นหลิวผิงอันก็ละ

สายตาไปยังวงสนทนาที่ตอนนี้เงียบกริบ เนื่องจากคนทั้งหมดมองเห็นและ

ได้ยนิบทสนทนาของคนทั้งสามอย่างชดัเจน

“ข้าน้อยหาได้ต้องการขัดความส�าราญของทุกท่าน เพียงแวะมาซื้อ

หนงัสอืเล่มใหม่ของเฮยหลางเท่านั้น” เอ่ยจบกห็ยบิบทกวลี�าน�าแห่งท้องทะเล

กว้างขึ้นมาแล้วเดนิไปจ่ายเงนิ

ร่างเล็กเดินผ่านกลุ่มบุรุษในร้านไปช้าๆ โดยมีสายตาเย็นเยียบของ 

ตงหลวิกวาดผ่านบรุษุเหล่านั้นไปเช่นกนั และสายตาของเขากท็�าให้คนทั้งหลาย

ถงึกบัขนลุกซู่ รู้สกึได้ถงึรงัสแีห่งอนัตรายบางอย่างที่พุ่งเข้าหา พวกเขาไม่รอ

ช้า รบีเผ่นหนโีดยไม่ลมืที่จะบอกคนในร้านให้ส่งคนไปเกบ็เงนิทหีลงั ซึ่งแน่นอน

หากพวกเขามากับคนตระกูลจาง ก็หาต้องข้องใจไม่ว่าจะไปเก็บเงินทั้งหมด 

ที่ใด

“อะไรกนั หน้าตากแ็สนธรรมดา หญงิสาวเมอืงกุ้ยโจวหลายคนหน้าตา

สวยกว่านางด้วยซ�้า ใครกนัเป็นคนพูดว่านางมหีน้าตางดงามราวกบัภาพวาด”

เสียงบ่นตามหลังยังคงดังให้ได้ยิน ทว่าไม่นานคนผู้นั้นก็ล้มลงทั้งยืน 

ไม่รู้ว่าเดนิสะดุดเข้ากบัอะไร ซึ่งตอนนั้นหากมผีู้ที่สงัเกตสกันดิ กจ็ะมองเหน็
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ว่าตงหลวิเพิ่งจะหนักลบัมาจากประตรู้านหงเตงิหลง ไม่มใีครรูว่้าเขาหนัไปมอง

ชายหนุ่มที่ล้มลงผู้นั้นตั้งแต่เมื่อไร

เว้นเพยีงแค่ลี่จวนิที่ยนืขมวดคิ้วแน่นอยู่ข้างกายผู้เป็นนาย

หลิวผิงอันไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้านหลัง หญิงสาวเดินไปจ่ายเงินด้วย

รอยยิ้ม พร้อมกับเอ่ยขอกระดาษกับพู่กัน “ข้ามีข้อความอยากจะฝากถึง 

เฮยหลาง รบกวนด้วย”

“แม่นางท่านนี้ แม้ท่านเพิ่งจะมาอยู่ที่เมอืงกุ้ยโจว แต่กลบัรู้ด้วยว่าทาง

ร้านหงเตงิหลงของเรารบัฝากจดหมายถงึท่านเฮยหลาง”

หลวิผงิอนัยิ้มเป็นการตอบรบั ก่อนจะรบัพู่กนัซึ่งเดก็ในร้านส่งให้ นาง

รับมาด้วยมือขวา แต่ราวกับเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้จึงเปลี่ยนเป็นถือพู่กันด้วย

มือซ้าย จากนั้นก็จดพู่กันลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ ตัวอักษรอ่อนช้อยและ

งดงามปรากฏขึ้นบนกระดาษ

‘วาสนาอันน้อยนิดผิงอันมิบังอาจพานพบ เพียงรบกวนป้ายตัวอักษร

ประจ�าคฤหาสน์ตระกูลหลวิจากเฮยหลาง’

เด็กในร้านอ้าปากค้างมองหญิงสาวราวกับนางเป็นตัวประหลาด คน

ส่วนใหญ่จะเพยีงส่งปรศินาและข้อสงสยัหลงัจากอ่านต�าราไปยงัเฮยหลาง ทว่า

นี่นบัเปน็ครั้งแรกที่มหีญงิสาวนางหนึ่งขอให้เฮยหลางมอบตวัอกัษรของเขาให้ 

ทั้งที่ตลอดมานอกจากผูส่้งจดหมายกบัผูค้ดัลอกของร้าน กไ็ม่เคยมใีครได้ยล

ตวัอกัษรของเฮยหลางมาก่อน เนื่องจากผูส่้งจดหมายให้ร้านหงเตงิหลงจะเป็น

คนคดัลอกเอาไว้ ก่อนจะส่งมาให้คนที่ท�าหน้าที่คดัลอกท�าส�าเนาออกมาหลายๆ 

เล่มอกีที

“แม่นางหลวิคอื...”

“ท่านไม่ต้องล�าบากใจ ขอเพียงส่งถึงมือเฮยหลาง เขาตัดสินใจเช่นไร 

ข้าพร้อมจะน้อมรับ” หลิวผิงอันยังคงยิ้มในหน้า จากนั้นก็ส่งจดหมายให้ 
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คนดูแลร้าน ก่อนจะเดินจากไปโดยไม่ได้ใส่ใจเฉินเซี่ยเฟิงกับเยี่ยเผิงเย่ ที่ยัง

คงยนืมองตามร่างเลก็ที่เดนิผ่านหน้าไป

“เจ้าขมวดคิ้วนานเกนิไปแล้ว พูดอะไรบ้างส”ิ เยี่ยเผงิเย่มองสหายของ

ตนที่ยนืนิ่งด้วยความหงดุหงดิ “นางหาได้งดงามกว่าสตรใีดในเมอืงกุ้ยโจว เจ้า

เอาแต่จ้องนางเขมง็เช่นนี้ ทั้งที่แต่ไหนแต่ไรเจ้าไม่สนใจสตรหีน้าไหนเป็นพเิศษ 

มอีะไรกพ็ูดออกมา เจ้ากร็ู้ว่าข้าเดาความคดิเจ้าไม่ออก”

“แปลก” นั่นเป็นถ้อยค�าแรกจากเฉนิเซี่ยเฟิง

“ข้าว่าไม่แปลกแม้แต่น้อย ข้ารู้สกึคุ้นเคยยิ่ง”

คราวนี้เป็นเฉินเซี่ยเฟิงที่หันมามองเยี่ยเผิงเย่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วย

ค�าถาม เนื่องจากทุกครั้งจะมเีพยีงเขาที่ท�าให้สหายรู้สกึสบัสนงงงนัในถ้อยค�า 

“เจ้าหมายความว่าอย่างไรกนั”

“ดวงตาของนางให้ความรู้สกึคุน้เคยยิ่ง นางให้ความรูส้กึคล้าย...” เยี่ย-

เผงิเย่เว้นวรรคครู่หนึ่งแล้วจ้องตาเฉนิเซี่ยเฟิงอย่างจงใจ “เจ้า”

เฉนิเซี่ยเฟิงเลกิคิ้วสูง “ข้าหรอื”

“ใช่ ข้ารู้สกึว่านางคล้ายกบัเจ้า เวลาที่เจ้าก�าลงัวางแผนกลั่นแกล้งข้า”

เฉนิเซี่ยเฟิงหวัเราะออกมาอย่างห้ามไม่อยู ่เขาส่ายหน้าแล้วตบบ่าสหาย

เบาๆ “มาเถอะ อย่ามวัพร�่าร�าพนักบัเรื่องเก่าๆ เหมอืนผู้สูงอายุอยู่เลย วนันี้

ข้าจะต้องไปที่โรงทอ เจ้าเองก็ควรไปกับข้า ท่านพ่อเปรยอยู่ว่าอยากพบเจ้า” 

เอ่ยจบก็ไม่รั้งรอ ร่างสูงเดินน�าออกมาจากร้านหงเติงหลง โดยมีเยี่ยเผิงเย่

โวยวายตามหลงัไป

“นี่ ข้าหมายความตามที่พดูจรงิๆ นะ! นางดเูหมอืนเจ้าเวลามองข้าตอน

ที่วางแผนให้ข้าปีนต้นไม้เมื่อหลายวนัก่อนเลย อกีอย่าง ข้ากบัเจ้าอายุเท่ากนั 

เจ้าค่อนแคะว่าข้าอายุเท่านี้แล้วยงัไม่แต่งงานใช่หรอืไม่ แล้วเจ้าเล่า...”

ทั้งสองไม่มีใครสังเกตเลยว่าบัดนี้ใบหน้าที่เรียบเฉยอยู่เป็นนิจของ 

ลี่จวนิยิ่งเคร่งเครยีดกว่าที่เป็น มอืข้างหนึ่งที่ไม่ได้ถอืกระบี่ก�าบางอย่างไว้แน่น 

ดวงตาล่องลอยราวกบัก�าลงัครุน่คดิอย่างหนกั คิ้วเข้มขมวดมุ่น ปากเม้มแน่น
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จนเป็นเส้นตรง กระนั้นเท้าของเขายังคงก้าวตามผู้เป็นนายออกไปเพื่อไม่ให้ 

ผดิสงัเกต

เมื่อลี่จวินอาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีใครสนใจแบมือออก ประค�าหยก

สญัลกัษณ์ของหนึ่งในดวงดาวทั้งเจด็กป็รากฏขึ้น สญัลกัษณ์ซึ่งเป็นของเมฆา

ไร้ลกัษณ์แห่งวงัเจด็ดาว!

ลี่จวินเงยหน้าขึ้นมองตามแผ่นหลังของผู้เป็นนาย ดวงตาของเขาฉาย

แววแห่งความลังเล เนื่องจากหลายปีมานี้เขาหลบเร้นตัวตนจากโลกที่เขาเคย

เป็น กระทั่งมาอาศยัอยู่ที่คฤหาสน์ตระกูลเฉนิ นายน้อยตระกูลเฉนิ รวมไป

ถงึนายท่านและฮูหยนิดตี่อเขามาก หากเขาไม่อยู่แล้ว เขามั่นใจว่าตระกูลเฉนิ

จะสามารถหาผู้คุ้มกนัคนอื่นได้อย่างไม่ยากเยน็นกั

ทว่าเหตใุดเขาจงึยงัลงัเล ทั้งที่เขากรู้็ดว่ีาการลงัเลหาใช่สิ่งที่เขาควรท�าไม่ 

สัญลักษณ์เจ็ดดวงดาวปรากฏ นั่นไม่มีทางหมายถึงเรื่องดี เขาไม่อาจดึง 

ตระกูลเฉนิเข้ามาเกี่ยวข้อง...

ท่ามกลางเสียงซุบซิบที่ดังคล้อยหลัง หลิวผิงอันที่เดินไปด้วยใบหน้า

รื่นรมย์กลับไม่สนใจ นางมองไปรอบๆ ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความ

กระตือรือร้นที่ตัวเองไม่พยายามปิดบัง เส้นทางที่นางก�าลังตรงไปคือตลาด 

ค้าทาส แน่นอนนางต้องการสาวใช้เพื่อดูแลในหลายเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระ

“คุณหนู” ตงหลวิขมวดคิ้วด้วยความไม่สบายใจ เขาเองกไ็ด้ยนิมาบ้าง

เรื่องข่าวซุบซบิเกี่ยวกบัผู้เป็นนายกบัตวัเขา ซึ่งกเ็ป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยาก

หญงิสาวที่อยู่ในวยัออกเรอืน อาศยัอยู่กบับุรุษเพยีงล�าพงัในคฤหาสน์

โดยไร้ญาติผู้ใหญ่และสาวใช้ต้นห้อง คงหนีไม่พ้นค�าครหาอย่างแน่นอน แต่

หญิงสาวไม่เพียงไม่สนใจเสียงซุบซิบรอบข้างเท่านั้น นางกลับส่งยิ้มให้คน 

เหล่านั้นและยงัคงเดนิดูโน่นนี่ราวกบัสิ่งที่นางได้ยนิหาใช่เรื่องของตวัเองไม่

“พี่ตง ข้าต้องการสาวใช้”

ตงหลวิตวัแขง็ทื่อเมื่อได้ยนินางเรยีกเขาว่า ‘พี่ตง’ ทั้งยงัขยบิตาให้ทหีนึ่ง
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ก่อนจะเดนิไปพร้อมกบัเสยีงหวัเราะราวกบันางก�าลงัอารมณ์ดนีกัหนา เขายอม

ให้นางเรยีกพี่ตง เช่นกนักบัเขาที่ต้องเรยีกนางว่า ‘คุณหนู’ ให้ตดิปาก แทนที่

จะเรยีกนางว่า ‘ท่านประมุข’

เมื่อคนทั้งสองไปถึงตลาดค้าทาส บรรยากาศก็คึกคักเนื่องจากมีการ

ประมลูตวัทาสซึ่งเป็นสตรก่ีอน และส่วนใหญ่แล้วการประมลูนี้จะมเีพยีงเหล่า

บุรุษเท่านั้น เนื่องจากต่างรู้กันดีว่าสินค้าชั้นดีจะถูกส่งมาประมูลก่อน ซึ่ง

หมายความว่านอกจากพวกเขาจะได้สาวใช้แล้ว ยังอาจจะได้อนุวัยละอ่อน

หน้าตาพอดูได้ไปคอยอุ่นเตยีงด้วย

“ท่าน...” ตงหลวิเลกิคิ้วเมื่อมองเหน็ผู้เป็นนายเดนิไปยงัทศิทางตรงกนั

ข้ามกบัเวทกีารประมลูทาสซึ่งเป็นผู้หญงิ “คุณหน ูท่านไม่อาจเดนิสะเปะสะปะ

เช่นนี้ สาวใช้ที่สะอาดสะอ้านอยู่บนเวทนีั่น ท่านเลอืกมาสกัคน”

“ไม่ ไม่เอาพวกนาง” หลวิผงิอนัปฏเิสธออกมาทนัท ีสายตายงัคงกวาด

ไปโดยรอบราวกบัมองหาบางอย่าง

“ท่านก�าลงัมองหาสิ่งใด”

“มองหาคนที่ถูกชะตา”

“อะไรนะขอรบั”

“ข้าอยากได้คนที่มองแล้วรู้สึกถูกชะตา เหมือนกับตอนที่ข้ามองท่าน

แล้วรู้สกึถูกชะตาอย่างไรเล่า” หลวิผงิอนัเอ่ยโดยไม่ได้หนักลบัมามองคู่สนทนา 

เพราะสายตาของนางสะดดุกบัร่างเลก็สองร่างที่นั่งกอดกนักลมอยู่บนพื้น โดย

ไม่รอช้า หญงิสาวก้าวเท้าเข้าไปหาทนัที

ฝาแฝดชายหญงิ!

กลิ่นเหม็นที่โชยออกจากเสื้อผ้าของเจ้าร่างเล็กทั้งสองท�าให้หลิวผิงอัน

ขมวดคิ้ว หญงิสาวหนัไปสบตากบัตงหลวิ ซึ่งอกีฝ่ายกเ็หมอืนจะเข้าใจในทนัท ี

เขาเรียกผู้ดูแลขบวนทาสออกมาถามไถ่ กระทั่งรู้ว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกของ

ทาสหญงิคนหนึ่ง

“ข้าต้องการเด็กสองคนนี้พร้อมกับมารดาของพวกเขา ข้าจ่ายให้เป็น
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สองเท่า”

“คุณหนู”

“ข้าถูกชะตากบัเดก็สองคนนี้”

ได้ยินเช่นนั้นตงหลิวก็ได้แต่ถอนหายใจ เขาจะท�าอะไรได้เล่านอกจาก

จดัการไปตามที่นางต้องการ กระทั่งคนดแูลทาสน�าตวัสตรวียัไล่เลี่ยกนักบัเขา

ออกมา สตรีที่เป็นมารดาของเด็กน้อยทั้งสอง ตงหลิวอ้าปากค้างพร้อมกับ 

ก�ามือแน่นยามที่หันไปมองพ่อค้าทาส เนื่องจากเกรงว่าตัวเองจะเผลอลงไม้

ลงมอืหรอืท�าอะไรลงไป

“เหตุใดเป็นเจ้า” ในยามที่เอ่ยเขาก็กัดฟันกรอดคล้ายพยายามระงับ

โทสะ และนั่นท�าให้หลิวผิงอันเลิกคิ้วมองสาวใช้คนใหม่ของตนสลับกับมอง 

คนคุ้มกนัด้วยดวงตาที่เตม็ไปด้วยค�าถาม

“เจ้ายงัไม่ตายอกีหรอื” นั่นคอืค�าทกัทายของคนที่หญงิสาวสงสยัว่ารูจ้กั

กบัคนคุ้มกนัของนาง

“เอ่อ ข้าควรถามพวกท่านว่าพวกท่านมีความแค้นต่อกันหรือไม่... 

ตรงนี้ หรอืที่คฤหาสน์”

“ที่คฤหาสน์ขอรบัคุณหนู” ตงหลวิเอ่ยเสยีงเครยีด

ปฏิกิริยาของตงหลิวท�าให้ผู้ที่เพิ่งจะกลายมาเป็นคนของตระกูลหลิว 

เลิกคิ้ว พร้อมกับสาดประกายดวงตาที่แฝงไว้ด้วยรังสีแห่งการเข่นฆ่าไปยัง

หญงิสาว จนเขาต้องรั้งร่างของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนายให้หลบไปอยู่ข้างหลงั

“อู๋โป เจ้าหยุดนะ!” ตงหลวิตวาดเสยีงดงัลั่น และเสยีงนั้นกแ็ฝงก�าลงั

ภายในที่ใช้ต้านรงัสเีข่นฆ่าของอกีฝ่าย

“เจ้า!”

“นางคอืนายของข้า และต่อไปกค็อืนายของเจ้าด้วย”

“อะไรนะ! เจ้า...เจ้ามนีาย”

“เชื่อเถอะ ไม่ใช่แค่ข้าเท่านั้นที่มีนาย แต่เป็นพวกเราทุกคน” ตงหลิว 

ยงัคงยนืบงัร่างเลก็ที่พยายามโผล่หน้าออกมา
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“ข้ามีนามว่าหลิวผิงอัน ยินดีที่ได้รู้จักท่าน ข้ารู้สึกถูกชะตากับบุตร

ฝาแฝดชายหญงิของท่าน”

“หากจะขายตัวเป็นทาส ข้าจะขายตัวเป็นทาสภายใต้ข้อแม้ว่าบุตรข้า 

สองคนต้องเป็นอิสระ ข้าท�าได้ทั้งงานรับใช้และงานครัว มือไม้คล่องแคล่ว 

ส่วนลูกของข้าพวกเขาเพิ่งจะแปดขวบ ดังนั้น...” อู๋โปพยายามต่อรองด้วย 

น�้าเสยีงแขง็กร้าว

“ข้าเพยีงอยากรบัพวกเขาเป็นศษิย์”

“อะ...อะไรนะ”

“ข้าต้องการรับบุตรชายและบุตรสาวของท่านเป็นศิษย์” หลิวผิงอัน 

ยงัคงเอ่ยด้วยน�้าเสยีงรื่นเรงิ สายตาที่มองเดก็ทั้งสองเตม็ไปด้วยความรกัใคร่ 

ทั้งที่เนื้อตวัของพวกเขาสกปรกมอมแมม

“นายของเจ้าเป็นสตรวีปิลาสหรอื” อู๋โปเอ่ยพร้อมกบัหนัไปมองตงหลวิ

ด้วยแววตาตื่นตะลงึ

แม้ว่าหลายอย่างยงัคลมุเครอืไปด้วยปรศินา แต่กระนั้นวนันี้คฤหาสน์

ตระกูลหลวิกม็สีมาชกิใหม่เพิ่มเข้ามาอกีสามคน ทว่าบรรยากาศที่เตม็ไปด้วย

ความอดึอดัท�าให้หลวิผงิอนัแทบจะถอนหายใจออกมา นางพอจะมองออกว่า

ทั้งสองน่าจะเคยขัดแย้งกันมาก่อน เห็นได้ชัดจากความเป็นปรปักษ์ของคน 

ทั้งสองที่มตี่อกนั ในยามที่ทั้งสองมองสบตากนัตรงๆ

“มาถึงเหนื่อยๆ ท่านพาเสี่ยวหยูกับเสี่ยวฮวนฮวนไปอาบน�้าเปลี่ยน

เสื้อผ้าก่อนดหีรอืไม่ เลอืกเอาสกัห้องในคฤหาสน์กแ็ล้วกนั”

“คุณหนู นางมาอยู่ในฐานะแม่ครวันะขอรบั”

“แต่เดก็สองคนนี้เป็นศษิย์ของข้านะ” สายตาของหลวิผงิอนัปรากฏแวว

ยุ่งยากใจ

“เช่นนั้นให้เดก็สองคนอยูท่ี่เรอืนปีกตะวนัตก ส่วนอู๋โปให้อยู่ในเรอืนพกั

ใกล้เรือนครัวจะเหมาะกว่าขอรับ การให้นางอยู่ในสถานะที่ดีกว่าสาวใช้อาจ 



39
นาย่า

ส่งผลต่อแผนการในอนาคตของท่าน”

“นั่นสนิะ” หลวิผงิอนัขมวดคิ้ว

“นี่! พวกท่านปรกึษากนัเรื่องของข้า แต่ไม่คดิจะถามความเหน็ข้าเลย

หรอื” อู๋โปถลงึตาให้สองนายบ่าว

“นางมปีระค�าเจด็ดาว”

“อะ...อะไรนะ นางคือประมุขคนต่อไปของวังเจ็ดดาวหรือ นางไม่ม ี

วรยุทธ์ด้วยซ�้า!” เอ่ยด้วยน�้าเสยีงไม่อยากเชื่อ พร้อมกบักวาดตามองหลวิผงิ-

อนัจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบนอกีครั้งด้วยความตกตะลงึ

“แม้ว่าจะไม่ค่อยน่าเชื่อถอื แต่ใช่ ข้าคอืประมุขของวงัเจด็ดาวจรงิๆ”

หลิวผิงอันเองก็เพิ่งจะรู้ความหมายของประค�าเจ็ดดาวในวันที่ผู้เป็น

อาจารย์สิ้นลมจากไป ทั้งที่นางได้รบัมนัมาจากผู้เป็นอาจารย์ นบัตั้งแต่ที่นาง

คุกเข่าค�านบัเขาเป็นอาจารย์แล้ว

“รูแ้ล้วกร็บีไปจดัการตามที่นางสั่ง จากนั้นค่อยมาตกลงทหีลงัวา่เจา้จะ

อยูท่ี่ไหน ตอนนี้ดเูหมอืนเดก็สองคนนี้จะหวิเตม็ท”ี ตงหลวิเผื่อแผ่ความเหน็ใจ

ไปยงัเดก็แฝดมากกว่ามารดาของพวกเขา

“นั่นส ิแต่ในครวัไม่มอีะไรที่พอจะท�าอาหารได้เลย” หลวิผงิอนันิ่วหน้า 

“ท่านไปที่หอวสนัต์ธารา สั่งอาหารดีๆ  มาสกัหลายๆ อย่าง สั่งมาให้เพยีงพอ

ส�าหรับเราห้าคน มีเด็กสองคน ผู้ใหญ่อีกสาม ตอนเช้าหากได้คนมาเพิ่ม 

เราค่อยเริ่มสั่งของสดที่ตลาดให้ส่งเข้าเรอืนครวั”

“ขอรบัคุณหนู”

“พี่อู๋โป”

“อะไรนะ!” คนถกูเรยีกว่าพี่สะดุง้เฮอืก ก่อนจะหนัไปท�าหน้าตาพลิกึกบั

ตงหลิว “เรียกข้าว่าน้าอู๋โป! เจ้าอายุเท่าไหร่กัน ข้าอายุสามสิบเชียวนะ เป็น

มารดาของเดก็สองคนแล้ว!”

“แต่ข้าเรยีกเขาว่าพี่ตง หากเรยีกท่านว่าน้าอู๋โปจะไม่เป็นการ...”

“อย่านะ...ข้าอ่อนกว่าเขาหกปี เช่นนั้นเรยีกข้าว่าพี่อูโ๋ป” เอ่ยจบกถ็ลงึตา
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ใส่ตงหลวิอกีครั้ง

“แต่นางคอือาจารย์ของลูกเจ้า” ตงหลวิเอ่ยขึ้นด้วยเสยีงเยน็ชา

อูโ๋ปชะงกัคล้ายเหน็ด้วยในสิ่งที่ตงหลวิเอ่ย ทว่ายามที่นางเหลอืบไปเหน็

แววแห่งชยัชนะของอกีฝ่าย นางพลนัรู้สกึกรุ่นโกรธขึ้นมา ถงึกระนั้นกไ็ม่ได้

ตอบโต้ ได้แต่พาบตุรฝาแฝดของตนตรงไปยงัเรอืนพกัของสาวใช้ เพราะตวัเอง

กต็้องการอาบน�้าเปลี่ยนชุด

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาอู๋โปจึงพาบุตรฝาแฝดของตนไปด้วย จะได้

จดัการอาบน�้าให้ทั้งสองไปพร้อมๆ กนั เพราะลูกๆ ของนางก�าลงัอ่อนเพลยี

และหวิมาก พวกเขาไม่ได้กนิอะไรเตม็อิ่มมาหลายวนัแล้ว

“นางมารหมื่นพษิ หนึ่งในเจด็ดวงดาวสนิะ” หลวิผงิอนัเอ่ยไปพร้อมกบั

ถอนหายใจ เมื่อมองไปยงัทศิทางที่อู๋โปเดนิจากไป

“คุณหนู ท่านยงัยนืยนัจะตามหาคนที่เหลอืหรอืไม่ขอรบั”

“ดูเหมอืนท่านก�าลงัหนกัใจ”

“ล�าพงัอู๋โปยงัรบัมอืง่ายกว่าสามสหายแห่งเหมนัต์6 นะขอรบั”

“ท่านเกรงว่าผู้อาวุโสทั้งสามจะไม่มาตามค�าเชิญหรือ” หลิวผิงอันเอ่ย

ถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม

“ท่าน...หรอืว่าท่านรู้ว่าพวกเขาคอืใคร ไม่เช่นนั้นท่านจะรู้ได้อย่างไรว่า

พวกเขาคอืผู้อาวุโส”

“แน่นอน”

“นั่นสินะขอรับ ข้าไม่น่าคลางแคลงใจในเรื่องนั้น ท่านหาข้าที่มีฉายา

6 สามสหายแห่งเหมนัต์ คอื ต้นสนที่ข้ามผ่านฤดูหนาวโดยไม่ร่วงโรย ต้นไผ่ที่แขง็แกร่ง
แม้ล�าต้นจะว่างเปล่า ดอกเหมยที่ทนต่อหมิะและน�้าแขง็
 ในความหมายหนึ่งคอืจติใจอนัเข้มแขง็ กล้าที่จะต่อสูฟั้นฝ่าอปุสรรค และอกีความหมาย
คือความรัก ความสามัคคี มิตรภาพที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน สามสหายแห่งเหมันต์ยังเป็น
สญัลกัษณ์ของการเคารพและแสวงหาคุณธรรมอนัสูงส่งของคนจนีอกีด้วย ในที่นี้ใช้แทน
นามของคนสามคนที่แปลว่า ต้นไผ่ ต้นเหมย และต้นสน
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กระบี่ไร้วญิญาณและนางมารหมื่นพษิอย่างอูโ๋ปพบโดยไม่ต้องพยายาม ทั้งยงั

รูจ้กัเมฆาไร้ลกัษณ์อย่างลี่จวนิ ทั้งที่เขาไม่เคยเผยตวัต่อหน้าผู้ใด ที่ส�าคญั ท่าน

เดนิทางเพยีงล�าพงัจากหบุเขาไร้ตวัตนมายงัเมอืงกุย้โจวอย่างปลอดภยัไร้รอย

ขดีข่วน”

“ทั้งหมดเพราะข้ามคีนที่ยอดเยี่ยมให้การสนบัสนุนต่างหาก” หลวิผงิ-

อนัยิ้มแย้มเมื่อนกึถงึตงิฝูไห่และ...ท่านน้าของนาง

“ข้าไม่มทีางสงสยัในการเลอืกของอดตีประมุข เขาไม่มทีางรบัท่านเป็น

ศษิย์ หากไม่มั่นใจในตวัท่าน ข้าจะไปด�าเนนิการทุกอย่างตามที่ท่านประสงค์ 

สักครู่อาหารคงจะมาส่ง แต่ข้าน้อยคงจะยังไม่กลับมาจนกว่าจะส่งข่าวถึง 

คนอื่นๆ ครบ กว่าจะถงึตอนนั้นลี่จวนิอาจมาที่นี่ ข้าจะให้อู๋โปอยู่กบัท่าน”

“ข้ารู้แล้ว ท่านไปเถอะ”

ตงหลิวจากไปหลังจากฝากฝังความปลอดภัยของผู้เป็นนายไว้กับอู๋โป 

เขาเกรงว่าลี่จวินจะใจร้อนจนลงไม้ลงมือกับหญิงสาวโดยไม่ถามไถ่ ทว่าสิ่งที่

เขาไม่คาดคิดคือลี่จวินไม่เพียงใจเย็นกว่าเมื่อก่อน แต่เขายังยืนเฉยเมื่อเห็น 

อู๋โปประมอืกบัใครบางคนอกีด้วย

“ท่านคือผู้ที่เรียกดวงดาวทั้งเจ็ดให้มารวมตัวกันหรือ” ลี่จวินเอ่ยถาม 

ในยามที่มองติงฝูไห่เหินกายขึ้นไปบนหลังคาห้องโถง ด้านหลังมีอู๋โปไล่กวด

อย่างไม่ยอมแพ้ พร้อมกนันั้นเสยีงตะโกนด่าทอของนางยงัดงัลั่นไปทั้งคฤหาสน์ 

ด้านหลังหลิวผิงอันยังมีเสี่ยวหยูกับเสี่ยวฮวนฮวนยืนขนาบซ้ายขวาอย่าง

สงบเสงี่ยม

“ท่านคงจะเป็นเมฆาไร้ลกัษณ์ ผู้ที่ไปมาไร้ร่องรอยผู้นั้นสนิะ”

ลี่จวินไม่ตอบ แต่กลับเอ่ยถามประโยคถัดมา “ท่านหาจู๋จื่อ7 พบได้

อย่างไร”

7 จู๋จื่อ หมายถงึต้นไผ่
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ยามเอ่ยนามของหนึ่งในสามสหายแห่งเหมันต์ซึ่งเป็นผู ้อาวุโสของ

ดวงดาวทั้งเจด็ ลี่จวนิกจ็บัจ้องไปยงัตงิฝไูห่ และนั่นเรยีกรอยยิ้มสว่างไสวของ

หลวิผงิอนัขึ้นมา เนื่องจากนางพลนันกึถงึครั้งแรกที่ได้พบกบัจู๋จื่อ

“เขาเป็นคนหาข้าพบหลังจากเล่นหมากแพ้ข้ามาสามสิบกระดาน เขาก็

กลายมาเป็นศษิย์ของข้า”

“อะไรนะ!” ลี่จวนิตวาดเสยีงดงัอย่างลมืตวั ก่อนจะหนัไปมองอู๋โปและ

ติงฝูไห่ที่ก�าลังประมือกัน “เจ้าสองคนหยุดมือเดี๋ยวนี้!” เสียงตวาดของคนที่ 

นิ่งเฉยเป็นนจิท�าให้ทั้งสองชะงกัไปทนัที

“จู๋จื่อ! ท่านท�าแบบนี้หมายความว่าอย่างไร ท่านเป็นผู้อาวุโสของพวก

เราทั้งหมด แต่กลับกราบเด็กเมื่อวานซืนที่ไม่มีแม้กระทั่งวรยุทธ์เช่นนางเป็น

อาจารย์อย่างนั้นหรอื!” ความเดอืดดาลของลี่จวนิที่ปะปนมากบัน�้าเสยีง ท�าให้

จู๋จื่อในคราบของตงิฝูไห่รู้สกึหงุดหงดิ

“ข้าอายุสี่สบิ เจ้าเพิ่งสามสบิ เหน็ชดัว่าข้าแก่กว่าเจ้า ข้าจะท�าอะไรกเ็ป็น

เรื่องของข้า หาใช่ต้องขออนุญาตเจ้า อกีอย่าง เจ้ามสีทิธิ์อะไรมาเรยีกอาจารย์

ของข้าว่าเดก็เมื่อวานซนื ถอนค�าพูดของเจ้าเดี๋ยวนี้!”

“เขาไม่ได้เป็นเพยีงศษิย์ของอาจารย์นะขอรบั เขายงัเป็นหลงจูโ๊รงเตี๊ยม

เมฆมงคลอีกด้วย เขาปลอมตัวเก่งมากเลย สมกับที่คนอื่นเรียกเขาว่าปีศาจ

พนัหน้าจรงิๆ” เสี่ยวหยูเอ่ยเสรมิ

ยังมีเสี่ยวฮวนฮวนพยักหน้าหงึกๆ ยืนยัน “อาจารย์ให้เราสองพี่น้อง

เรยีกเขาว่าศษิย์พี่ใหญ่ด้วย”

ลี่จวินรู้สึกเหมือนลมปราณก�าลังตีกลับ เนื่องจากความโกรธที่ไม่อาจ

ควบคมุ มอืทั้งสองก�าแน่นจนเส้นเลอืดปดูนูน เขาต้องหาทางระบายความโกรธ

เกรี้ยวในใจ เมื่อคดิได้ดงันั้นร่างสูงกเ็หนิทะยานเข้าไปหาตงิฝูไห่ ก�าลงัภายใน

ที่โจมตีออกไปยังผลให้ระเบียงทางเดินของห้องโถงแตกกระจายไปคนละทิศ

ละทาง

“นี่ข้าต้องซ่อมคฤหาสน์ทั้งที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาหรือ” หลิวผิงอันถอน
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หายใจก่อนจะหนัไปมองอู๋โป “พี่อู๋โปอกีสกัครู่อาหารน่าจะมาส่ง ท่านช่วยข้าท ี

หากพวกเขายงัประมอืกนัอยู่กบ็อกให้พวกเขายั้งมอืก่อน ให้คนจากหอวสนัต์

ธารากลบัไปแล้วค่อยประมอืกนัต่อกย็งัไม่สาย”

“ได้...คณุหนเูข้าไปพกัผ่อนเถอะ อาหารมาถงึแล้วข้าจะให้เสี่ยวฮวนฮวน

เข้าไปเรียก” อู๋โปตอบทั้งที่สายตายังคงมองการต่อสู้ที่ก�าลังเข้มข้นของลี่จวิน

กบัตงิฝูไห่

นี่คือข้อดีของคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่มีคนอยู่อาศัยจ�านวนน้อย เพราะ

พวกเขาจะตกีนัเสยีงดงัเท่าไร คนนอกกห็าได้ยนิและหาได้สนใจไม่



สอง
เซี่ยเฟิง - สายลมแห่งคิมหันต์

ความมดืมดิยามค�า่คนืช่วยอ�าพรางเงาร่างเลก็ที่นั่งอยูใ่ต้ต้นเฟิง8 ขนาด

ใหญ่สองต้น ซึ่งปลูกอยู่ด้านนอกตดิกบัก�าแพงด้านหลงัคฤหาสน์ตระกูลหลวิ 

กิ่งหนาและล�าต้นใหญ่โตที่โน้มออกไปยังล�าคลองท�าให้เงาทะมึนที่แผ่ออกไป

ปกคลุมดูน่ากลัวจนไม่น่าจะมีผู้ใดกล้าเข้าใกล้ และนั่นก็ท�าให้เงาร่างของ 

หญงิสาวแทบจะกลนืไปกบัความมดื หากไม่ใช่เพราะสายตาที่ชนิกบัความมดื

และประสาทสัมผัสอันดีเยี่ยม ไหนเลยจะมีผู้ที่มองเห็นหลิวผิงอันนั่งนิ่งอยู่ 

ตรงนั้น

“คุณหนู ท่านมานั่งท�าอะไรมืดๆ เพียงล�าพังนอกคฤหาสน์เช่นนี้”  

ตงหลวิเอ่ยถามพร้อมกบัเงยหน้าขึ้นมองตามสายตาของผู้เป็นนาย

“ท่านแม่ของข้าชอบโคมไฟสขีาวมาก ท่านมกัจะท�าโคมไฟสขีาวสองอนั

แล้วแขวนเอาไว้บนต้นไม้ จากนั้นท่านกม็กัจะนั่งเหม่อมองมนัจนดกึดื่น บอก

ว่าแสงของโคมไฟจะช่วยน�าทางให้คนผู้หนึ่งกลบับ้าน...” เว้นช่วงไปนานหลวิ- 

ผงิอนักถ็อนหายใจออกมา

“ข้าก�าลังคิดที่จะแขวนโคมไฟเอาไว้ใต้ต้นเฟิงสองต้นนี้...นับจากคืน 

พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็แล้วกัน ข้าอยากจะท�าขึ้นมาเอง” หลิวผิงอันยังคงเอ่ยด้วย

8 เฟิง คอืเมเปิ้ล
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น�้าเสียงเรียบนิ่งราวกับไม่ได้พูดกับตงหลิว แต่นางก�าลังเปรยกับตัวเอง 

มากกว่า

หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งร่างเล็กก็ลุกขึ้นแล้วเดินผ่านประตูด้านหลัง

เข้าไปยังด้านในบริเวณคฤหาสน์ นางหันกลับมามองตงหลิวก่อนจะเอ่ยถาม

ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม “ได้เรื่องว่าอย่างไรบ้าง ท่านกลบัมาช้าเช่นนี้อาหารที่สั่ง

มาโดนกวาดเรยีบหมดแล้ว”

“ข้าน้อยไม่หวิ”

“ไม่หวิกต็้องกนิ จะท�าการใหญ่ต้องมคีวามพร้อม ท่านน่าจะเคยได้ยนิ

มาบ้าง” เอ่ยจบหลิวผิงอันก็ยื่นกล่องไม้สี่เหลี่ยมที่นางถือเอาไว้ตลอดเวลาให้

ตงหลิว เขารับไปอย่างไม่อิดออด เห็นได้ชัดว่ากล่องนั้นคือกล่องใส่อาหารที่

นางซกุซ่อนเอาไว้อย่างด ีตงหลวิมั่นใจว่าหญงิสาวคงล�าบากมากกว่าที่จะได้มนั

มากระมงั เพราะอู๋โปหรอืจะพลาดโอกาสในการเอาคนืเขาเลก็ๆ น้อยๆ นาง

ไม่ชอบหน้าเขามาแต่ไหนแต่ไร เพราะในอดีตตอนฝึกวิชาอยู่นั้น นางไม่เคย

วางยาเขาส�าเรจ็แม้แต่ครั้งเดยีว

“ขา้ได้พบพี่ลี่แล้ว แต่ข้าให้เขากลบัมาอกีครั้งยามที่ดวงดาวทั้งเจด็ครบ 

ตอนนี้ตามกลบัมาได้สี่คน เหลอือกีสามคน”

“ท่านหมายความว่าอย่างไร ตอนนี้ในเจ็ดดวงดาวที่อยู่เมืองกุ้ยโจวมี 

ข้าน้อย ลี่จวนิ อูโ๋ป ต้องเหลอือกีสี่คน หรอืว่ามหีนึ่งในเจด็ดวงดาวมาที่นี่แลว้”

“อ้อ ข้าลืมบอกท่านไป ข้ามีศิษย์อยู่คนหนึ่ง เขาก็คือหนึ่งในดวงดาว 

ทั้งเจ็ด ท่านเองก็เคยพบเขามาแล้วแต่ท่านจ�าเขาไม่ได้ เนื่องจากเขามีความ

สามารถในการพรางตวัเป็นอย่างด”ี

“ไม่มีทาง จู๋จื่อ...ปีศาจพันหน้าไม่มีทางเป็นศิษย์ของท่าน เขาเป็นถึง 

ผู้อาวุโสสุดของเจด็ดวงดาว” ตงหลวิอ้าปากค้างเมื่อมองเหน็สหีน้าจรงิจงัของ

หลวิผงิอนั

“ไม่จรงิ!” เขาอุทานออกมา แขนขารู้สกึหมดแรงขึ้นมากะทนัหนั

“ท่านจะไปช�าระความกับเขาอีกคนก็ได้นะ เขาอยู่ที่นี่แล้ว ในห้องปีก
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ตะวนัออกของคฤหาสน์ ท่านเองกส็มควรเลอืกห้องพกัได้แล้ว เสี่ยวฮวนฮวน

อยูห้่องตดิกบัข้าที่เรอืนใหญ่ พี่อูโ๋ปเลอืกห้องหนึ่งในเรอืนสาวใช้ไว้พรางตวั แต่

นางจะมานอนกบัเสี่ยวฮวนฮวนตอนกลางคนื เสี่ยวหยเูลอืกเรอืนปีกตะวนัตก 

ข้าว่าท่านน่าจะอยู่กบัเขา พวกเขาต่างกเ็ลอืกห้องเป็นของตวัเองกนัทั้งนั้น เว้น

เรอืนครวัที่พี่อู๋โปห้ามไม่ให้พวกท่านเหยยีบเข้าไป”

“เหมาะสมแล้ว อู๋โปจะดูแลท่านได้ดีกว่าข้า ขณะที่อยู่ในคฤหาสน์  

เรือนด้านตะวันออกจู๋จื่อจะเป็นผู้ดูแล ส่วนเรือนปีกตะวันตกข้าจะดูแลเอง 

พวกเราทุกคนจะรับรู้ทันทีหากมีคนลอบเข้ามา จากนี้ก็แยกกันดูแลในแต่ละ

ส่วนหมุนเวยีนกนัไป”

“นั่นสนิะ” หลวิผงิอนัเหน็ด้วย

“ท่านคิดดีแล้วหรือว่าจะดึงดวงดาวทั้งเจ็ดกลับมารวมตัว อาจไม่ง่าย

นกัที่จะท�าให้พวกเขายอมรบัต�าแหน่งประมุขวงัเจด็ดาวของท่าน”

“ข้าคดิรอบคอบแล้ว”

“เอาเถอะ เช่นนั้นท่านจะท�าอย่างไรต่อ”

“ข้าจะให้พี่ลี่อยู่ที่ตระกูลเฉนิต่อไป จะอย่างไรในอนาคตข้ายงัมเีรื่องที่

ต้องพึ่งพงิตระกูลเฉนิอยู่แล้ว”

“นี่คือสาเหตุที่ท่านมั่นใจในการเลือกคฤหาสน์ขนาดใหญ่แห่งนี้กระมัง 

เพราะที่นี่อยู่ใกล้ตระกูลเฉิน” ตงหลิวพยายามเดาใจหญิงสาว ทว่าเขากลับ 

ได้รบัเพยีงรอยยิ้มบางๆ

“อาจใช่ และอาจไม่ใช่ ข้ายงัมวีธิอีื่นที่จะเข้าถงึเฉนิเซี่ยเฟิง ซึ่งวธิขีองข้า

ง่ายกว่าการเป็นเพื่อนบ้านของเขามากนัก” หลิวผิงอันเหลือบไปมองต้นเฟิง 

สองต้นด้านหลงัคฤหาสน์ นางเพยีงแค่ชอบต้นเฟิงมาก...

“อะไรหรอืขอรบั”

“ของขวญั”

ค�าตอบของนางท�าให้ตงหลวิขมวดคิ้ว แต่นางกลบัไม่ได้ขยายความ

“ท่านจะเข้าใจในไม่ช้า เรื่องของจูจ๋ื่อนั้น เขากลายเป็นตงิฝูไห่มานานแล้ว 
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ไม่มีผู้ใดสงสัยตัวตนของเขาตั้งแต่แรก เขาจะเข้าออกในยามที่จ�าเป็นเท่านั้น 

แต่ก็นั่นแหละ ข้ารับปากท่านไม่ได้ เพราะเขาท�าอะไรตามใจตัวเองอยู่แล้ว  

พี่อู๋โปยิ่งกว่าเต็มใจที่จะเป็นแม่ครัวของคฤหาสน์ ลูกๆ ของนางจะเป็นเพียง

เดก็ที่ข้ารบัอุปการะในสายตาคนนอก ส่วนที่เหลอืข้าแล้วแต่ท่าน เพราะข้ายงั

ไม่เคยพบพวกเขามาก่อน”

“ขอรบั”

“อกีสองวนัป้ายตระกลูหลวิจะส่งมา ท่านช่วยจดัการให้ข้าด้วย ท�าเช่นไร

กไ็ด้ให้คนทั้งเมอืงรู้ว่ามนัถูกส่งมาจากเฮยหลาง”

“เช่นนั้นควรจะส่งไปให้ร้านหงเติงหลง จากนั้นค่อยให้คนที่ร้านส่งมา

คฤหาสน์ขอรบั”

“ข้าเองก็คิดเช่นนั้น หากจะเปิดตัวก็ท�าครั้งเดียวให้คนทั้งเมืองหันมา

สนใจ”

“แล้วเรื่องที่ท่านคอืเฮยหลาง...”

“ปดิเอาไว้ก่อน ข้ายงัสามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ดงึดดูคณุชายเฉนิ

ให้เขาสนใจข้าได้ อย่างไรเสียตระกูลเฉินก็เป็นตัวแปรส�าคัญของข้า ท่านไป

เถอะ ข้าเองกจ็ะกลบัห้องแล้วเช่นกนั”

“ขอรบั”

ข่าวซุบซิบเรื่องหลิวผิงอันมีให้ได้ยินน้อยลง เนื่องจากชาวเมืองต่างก็

เห็นแล้วว่าคฤหาสน์ตระกูลหลิวมีคนเข้ามาอยู่เพิ่ม แม้ว่าจะเป็นเพียงแม่ครัว 

แต่อย่างไรเสียการมีคนเข้ามาอยู่ก็สามารถกันค�าครหาได้ นอกจากแม่ครัว

แล้ว วนันี้ยงัมสีาวใช้หน้าตาจิ้มลิ้มและคนสวนอกีสองคนเพิ่มเข้ามา

นั่นคือสิ่งที่คนนอกต่างพากันมองเห็น เพราะแท้จริงแล้วสามคนที่ 

มาใหม่กค็อื ซงจื่อ9 เหม่ยจื่อ10 และหยวนชาง สามในเจด็ดวงดาวที่เพิ่งจะมาถงึ 

ซึ่งยามนี้ภายในห้องโถงของคฤหาสน์ที่เงยีบกรบิเตม็ไปด้วยความเคร่งเครยีด

ที่แผ่ออกมาจากร่างของผู้มวีรยุทธ์ เว้นแต่หลวิผงิอนัที่ยงัคงนั่งนิ่งเฉยภายใต้
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การปกป้องของตงหลวิและจู๋จื่อ

“ข้าจะไม่อ้อมค้อม”

หลวิผงิอนัเอ่ยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม หลงัจากที่ตงหลวิพยกัหน้ารบัรอง

ว่าเจ็ดดวงดาวพร้อมที่จะฟังแล้ว ก่อนหน้านี้พวกเขาห�้าหั่นกันด้วยก�าลังภาย

ในเงียบๆ จนแม้ตัวนางที่ไม่เป็นวรยุทธ์ยังรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่พวกเขาใช้

ทดสอบกันและกันภายในห้องโถงกว้าง ทั้งนี้หากไม่ได้จู๋จื่อและตงหลิวคอย

ขวาง นางหรอืจะยงัมชีวีติรอดอยู่ได้ถงึตอนนี้

“ข้ารู้ว่าพวกท่านอาจท�าใจยอมรบัได้ยากเรื่องที่ข้าคอืประมุขวงัเจด็ดาว 

และข้าจะไม่บังคับพวกท่านให้ร่วมมือกับข้า แต่มีข้อเสนอที่ผลตอบแทน 

น่าสนใจมาเสนอ”

หลังจากมอบยาเม็ดโลหิตนิทราให้ครบทุกคน หญิงสาวก็เริ่มเปิด 

บทสนทนา “หากพวกท่านช่วยเหลอืข้า ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เจด็ดวงดาว

จะรวมตวักนั ข้าจะมอบประค�าทั้งเจด็คนืให้พวกท่าน ทั้งยงัจะช่วยหาวธิปีรุง

ยาถอนพษิให้พวกท่านคนละเมด็ ปลดปล่อยพวกท่านจากวงัเจด็ดาว หลงัเสรจ็

เรื่องราวจะไม่มวีงัเจด็ดาวและพษิโลหตินทิราหรอืหนอนโลหติอกีต่อไป”

“ก่อนจะเอ่ยท่านควรพสิจูน์ตวัเองว่าเป็นคนของท่านประมขุตวัจรงิ แม้

ท่านจะมปีระค�าเจด็ดาวกไ็ม่อาจมั่นใจได้ว่าท่านคอืศษิย์ของท่านประมุข” ซงจื่อ

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา

“นั่นสนิะ” หลวิผงิอนัพยกัหน้าราวกบัเหน็ด้วยในสิ่งที่อกีฝ่ายค้าน “เอา

เป็นว่า...ท่านอาจารย์ของข้าเคยช่วยชีวิตพวกท่านทั้งเจ็ด ทั้งยังรับพวกท่าน 

เข้าวังเจ็ดดาวซึ่งมีท่านอาจารย์เป็นประมุข แต่จากนั้นไม่นานก็มีเหตุให้ท่าน

อาจารย์ต้องอยู่รับใช้ราชส�านักหลังจากการกวาดล้างกลุ่มนักฆ่าครั้งใหญ่ที่ 

หุบเขาเมิ่งฮวา”

9 ซงจื่อ คอื ต้นสน
10 เหม่ยจื่อ คอื ต้นเหมย
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“เรื่องนั้นใครๆ กร็ู้” หยวนชางเอ่ยพร้อมกบัหรี่ตาลงอย่างจบัผดิ

“แต่สิ่งที่คนทั่วไปไม่ล่วงรู้คือท่านอาจารย์ของข้าได้เขียนต�าราหนอน

โลหติและโลหตินทิราซึ่งท่านอาจารย์เป็นผู้คดิค้นให้จกัรพรรดแิคว้นเว่ย ทั้ง

ยังรับข้อเสนอที่จะรับใช้ราชส�านักแคว้นเว่ยสองปีเพื่อให้ราชส�านักปล่อยมือ

จากพวกท่าน จากประมุขหลี่จื้อแห่งวังเจ็ดดาว หลงเหลือเพียงปราชญ์ไป๋หู่  

ผู้ไร้ซึ่งวรยุทธ์แห่งราชส�านกัแคว้นเว่ย”

หลิวผิงอันเอ่ยจบก็มองกวาดไปยังเจ็ดดวงดาวที่อยู่ตรงหน้า “แม้ราช

ส�านกัจะมตี�าราพษิหนอนโลหติและโลหตินทิรา แต่กลบัไม่มหีมอหลวงคนใด

ปรงุยาออกมาได้ ดงันั้นท่านอาจารย์จงึจ�าเป็นต้องรบัศษิย์คนหนึ่งเพื่อต่อชวีติ

พวกท่าน”

“แล้วเหตใุดท่านประมขุไม่ถอนพษิให้เราทั้งที่ท่านประมขุกท็�าได้!” ซงจื่อ 

ก�ามอืแน่น

“เพราะท่านอาจารย์รอวนันี้อย่างไรเล่า วนัที่ข้าจะมาหาพวกท่าน”

“ทา่นประมขุส่งท่านกลบัมาเพื่อแก้แค้นราชส�านกัหรอื” หยวนชางถอน

หายใจออกมา ดวงตาฉายแววกังวลอย่างเห็นได้ชัด “จักรพรรดิแคว้นเว่ย 

เมื่อก่อนมเีขี้ยวเลบ็คมกรบิอย่างไร ตอนนี้กย็ิ่งคมกรบิยิ่งกว่า เรื่องนี้...”

“ข้าจะไม่พาพวกท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวกบัราชส�านกั ท่านไม่ต้องกงัวล”

“เช่นนั้นแล้ว...”

“ข้าอยากให้พวกท่านช่วยเหลือข้าเปิดโปงตระกูลเยี่ย ส่วนเรื่องอื่นที่

เกี่ยวกบัราชส�านกัข้าจะรบัหน้าเอง”

“เยี่ยตงเจยีงหรอื” อู๋โปพลนัโพล่งขึ้นเสยีงดงั

“อู๋โป เจ้าอย่าบอกนะว่ามบีุญคุณความแค้นกบัเขาเช่นกนั” ลี่จวนิมอง

เหน็ความเกลยีดชงัวูบขึ้นมาในดวงตาของอกีฝ่ายจงึเลกิคิ้วถาม

“ก.็..ไม่เชงิ” เอ่ยจบกห็ลบตาอกีฝ่ายทนัที

“หรอืว่าเดก็สองคนนั้นที่เจ้ารบัมาอุปการะ...”

“หุบปาก!” อู๋โปถลงึตาใส่ลี่จวนิทั้งยงัตวาดดงัลั่น นี่ไม่คล้ายเป็นตวันาง
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เลยแม้แต่น้อย

เมื่อได้ยินสิ่งที่ลี่จวินเอ่ย หลิวผิงอันก็เลิกคิ้วเป็นเชิงถาม นางสังเกต

ตั้งแต่แรกเหน็แล้วว่าเดก็แฝดไม่มสีิ่งใดที่ดูคล้ายอูโ๋ป ทว่ากไ็ด้แต่คดิว่าพวกเขา

อาจคล้ายผู้เป็นบิดามากกว่าจึงไม่ได้คิดมาก ครานี้ได้ยินในสิ่งที่ลี่จวินเอ่ย  

อกีทั้งอู๋โปกไ็ม่ได้ปฏเิสธ ท�าให้เรื่องนี้กระจ่างแล้วว่าเสี่ยวฮวนฮวนกบัเสี่ยวหยู

หาใช่บุตรที่แท้จรงิของอู๋โปไม่

“บงัเอญิขนาดนั้นเลยหรอื” หลวิผงิอนัพมึพ�าเสยีงเบา

“พวกทา่นอย่าสนใจเรื่องของข้าเลย เล่าเรื่องของท่านประมขุไป๋หูต่่อไป

เถอะ เขามบีุญคุณความแค้นใดกบัเยี่ยตงเจยีงหรอื” อู๋โปพยายามเลี่ยง

หลวิผงิอนัถอนหายใจก่อนจะกลบัมาเข้าเรื่องอกีครั้ง “ยี่สบิสองปีก่อน

หน้านี้ ในเมืองหยวนเฉิงมีบัณฑิตยากจนผู้หนึ่ง ข้างกายมีฮูหยินที่ก�าลัง 

ตั้งครรภ์และบตุรชายวยัหนึ่งขวบ ในครานั้นมขีบวนพ่อค้าล�าเลยีงสนิค้ามาถงึ

เมืองหยวนเฉิง ทั้งที่รู้ว่านางเป็นฮูหยินของผู้อื่น ที่ส�าคัญ เขารู้ว่านางก�าลัง 

ตั้งครรภ์อกีหนึ่งชวีติ เขาวางแผนฆ่าบณัฑติผูน้ั้น โดยมฮีหูยนิของอกีฝ่ายสมรู้

ร่วมคดิ คนทั้งสองลอบใส่ยาพษิกร่อนกระดกูลงไปในอาหาร ก่อนจะทิ้งบณัฑติ

ยากจนลงไปในแม่น�้า จากนั้นพ่อค้าผู้นั้นกแ็ต่งฮหูยนิบณัฑติเป็นอนเุข้าตระกลู 

โดยเขาจ�าต้องรบับุตรชายและบุตรในครรภ์ของนางด้วย”

“ยี่สบิสองปหีรอื ตอนนี้ผ่านไปบตุรชายวยัหนึ่งขวบผูน้ั้นกน่็าจะอายไุด้

ยี่สิบสามปีแล้ว ส่วนเด็กในครรภ์ผู้นั้นปีนี้น่าจะอายุยี่สิบเอ็ด เยี่ยเผิงเย่... 

เยี่ยซูเหยา” ลี่จวนิตระหนกัทนัทวี่าหญงิสาวหมายถงึผู้ใด

“ไม่ผดิ เดก็สองคนนั้นคอืเยี่ยเผงิเย่ ส่วนเดก็ในครรภ์กค็อืเยี่ยซูเหยา” 

หลวิผงิอนัพยกัหน้า

“หลังจากถูกโยนลงไปในแม่น�้า ไม่คาดว่าบัณฑิตยากจนผู้นั้นจะรอด

ชวีติมาได้ เขาได้รบัการช่วยเหลอืจากชาวยทุธ์ท่านหนึ่งที่ก�าลงัท่องยทุธภพ เขา

ส�านึกในบุญคุณจึงตัดสินใจแต่งงานกับบุตรสาวของชาวยุทธ์ผู้นั้น ระหว่างที่

ใช้ชวีติกบันางเขากร็กัษาตวัไปด้วย กระทั่งสี่ปีต่อมาเขามบีุตรสาวกบันาง แต่
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เพราะร่างกายของเขาไม่ค่อยแขง็แรงเนื่องจากพษิที่ได้รบัจงึจากโลกนี้ไป”

“บุตรสาว...หรอืว่าเดก็คนนั้นกค็อืท่าน” เหม่ยจื่อขดัขึ้นทนัที

“ไม่ผดิ”

“เหตุใดผ่านไปนานเพยีงนี้จงึเพิ่งมาคดิแก้แค้น” เป็นซงจื่อที่สงสยั

ทนัททีี่ผูเ้ป็นสามสีงสยั เหม่ยจื่อเองกร็บีเสรมิขึ้น “ข้าเหน็ด้วยกบัท่านพี่”

“ผูอ้าวโุสทั้งสองช่างมสีายตาแหลมคม มองทะลถุงึรายละเอยีดเลก็น้อย

ยิ่ง” ถ้อยค�าของหญงิสาวเรยีบนิ่งไร้แววแห่งการเสยีดส ีทั้งเจด็ดวงดาวจงึไม่

อาจล่วงรู้ว่านางหมายความตามนั้นหรือก�าลังประชดประชัน พวกเขามอง 

หญงิสาวที่มรีอยยิ้มที่มุมปากลุกขึ้นแล้วมองไปยงัประตูห้องโถงก่อนจะเอ่ย

“ในตอนที่ฮูหยนิสามแต่งเข้าตระกูลเยี่ยนั้น นางก�าลงัตั้งครรภ์กบับดิา

ของข้า ช่วงที่นางตั้งครรภ์ได้หกเดอืน นางถกูวางยาพษิจนเกอืบเอาชวีติไม่รอด 

เรื่องที่บตุรสาวคนเลก็ของนางป่วยกระเสาะกระแสะตั้งแต่เยาวว์ยั จดุเริ่มต้น

กม็าจากตอนนั้น”

“ท่านมาที่นี่เพราะพี่สาวต่างมารดา ทั้งยงัคดิว่าเยี่ยตงเจยีงคอืผู้วางยา

กระมงั” ลี่จวนิคอืผู้ที่เอ่ยถาม

“แต่เขารักฮูหยินผู้อื่นจนวางแผนต่างๆ นานา เพียงเพื่อให้ได้นางมา 

แล้วเหตุใด...” ตงหลวิตั้งข้อสงสยั

“นั่นเพราะมคีนสลบัตวัยา ความจรงิเขาตั้งใจวางยานางเพื่อให้นางแท้ง

บุตร แต่มีคนซ้อนแผนโดยการใส่ยาพิษลงไปแทน ที่นางยังมีชีวิตเพราะ 

เยี่ยตงเจียงมียาถอนพิษ แต่ถึงอย่างนั้นยานั่นก็ส่งผลต่อสุขภาพของคุณหนู 

ซูเหยา”

“แต่ถ้าจะแก้แค้นไยต้องล�าบากวางแผนยดึตระกลูเยี่ยเล่า บกุเข้าไปลาก

เจ้าเยี่ยตงเจียงออกมาสับเป็นหมื่นชิ้นก็น่าจะสาสมแล้ว” อู๋โปกัดฟันอย่าง

เดอืดดาล

“นอกเหนือจากแก้แค้นให้ท่านพ่อ ช่วยพี่ชายกับพี่สาวต่างมารดาของ

ข้าแล้ว จุดประสงค์ที่แท้จริงของข้าคือการผลักดันให้เยี่ยเผิงเย่เป็นหัวหน้า 
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ตระกูลเยี่ย”

“ท�าไม”

“ตระกลูเยี่ยเป็นตระกลูขนุนางเก่า หวัหน้าตระกลูสามารถขอราชโองการ 

จากองค์จกัรพรรดไิด้หนึ่งข้อ”

“ท่านต้องการสิ่งใดจากจกัรพรรด”ิ

“ข้าต้องการเข้าไปในสุสานหลวงและออกมาอย่างปลอดภยั”

“อะไรนะ!”

ท่ามกลางความตื่นตะลงึของดวงดาวทั้งหก มเีพยีงลี่จวนิที่เอ่ยถามด้วย

น�้าเสยีงที่ไม่ปิดบงัถงึความประหลาดใจ “หรอืว่าที่ท่านท�าไปทั้งหมดนี้กเ็พราะ...

ต�าราพษิหนอนโลหติของท่านประมุขไป๋หู่หรอื”

“ต�าราพษิหนอนโลหติ ท่าน...ท่านท�าได้หรอื เพราะเหตนุี้ท่านจงึบอกว่า

จะปลดปล่อยพวกเราทั้งเจด็” เหม่ยจื่อเอ่ยถามด้วยดวงตาเป็นประกาย

“แต่จกัรพรรดไิม่มทีาง...”

“ตระกูลเยี่ยเคยมีความดีความชอบใหญ่หลวง ได้ยินมาว่าอดีต

จักรพรรดิพระราชทานหนึ่งความประสงค์ให้หัวหน้าโดยชอบธรรมของ 

ตระกูลเยี่ยหนึ่งคน พวกเขาจะขออะไรกไ็ด้”

“แต่...เยี่ยตงเจยีงไม่ใช่คนที่จะก�าจดัได้ง่ายๆ” อู๋โปพมึพ�าเสยีงเบา

“จะส�าเร็จหรือไม่นั้นที่ส�าคัญคือพวกท่านทั้งเจ็ด...จะช่วยข้าหรือไม่” 

หลวิผงิอนัเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“จูจ๋ื่อ ท่านไม่มคีวามเหน็เกี่ยวกบัเรื่องนี้เลยหรอื” ซงจื่อเอ่ยถามผูอ้าวโุส

สุดที่เอาแต่นั่งเงยีบมาตลอด

“ข้าเป็นศษิย์ของนาง ศษิย์ย่อมท�าตามประสงค์ของผู้เป็นอาจารย์ ข้า

ร่วมรบัรูแ้ละเปน็ส่วนหนึ่งของแผนการมาโดยตลอด ข้าจงึไม่อาจใช้ความเหน็

ของข้าท�าให้พวกเจ้าไขว้เขว เรื่องนี้ข้าอยู่ข้างอาจารย์มาตั้งแต่แรก ข้าไม่ม ี

ความเหน็”

“แสดงว่าท่านอยู่กบัอดตีประมุขมาโดยตลอดหรอื”
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“กไ็ม่เชงิ เพราะข้าต้องเดนิทางไปๆ มาๆ ระหว่างเมอืงกุ้ยโจวกบัหุบเขา

ไร้ตวัตน แต่กร็บัรู้ทุกเรื่องที่นางกล่าวมาก่อนหน้านี้”

“อย่าบอกนะว่าท่านก็คือคนเดินหนังสือให้ไป๋หู่กับเฮยหลาง” ลี่จวิน

กัดฟันกรอด “ท่านเป็นม้าส่งจดหมายตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เคยคิดหรือไม่ว่า 

ตวัเองเป็นถงึผู้อาวุโสของเจด็ดวงดาว!”

“ตอนนั้นหามีเจ็ดดวงดาวไม่ มีเพียงตาแก่คนหนึ่งที่เพิ่งจะมีจุดหมาย

ปลายทางใหม่ให้ชวีติ”

ถ้อยค�าของจู๋จื่อท�าให้ทุกคนจนด้วยค�าพูด ใครเล่าในเจ็ดดวงดาวจะ 

ไม่รู้ว่าเขาก็คือผู้ที่จนตรอกที่สุด เพราะเขาไร้ครอบครัว ฮูหยิน บุตรชาย  

บตุรสาว ทกุคนที่เป็นญาตสินทิของเขาสิ้นชพีจนหมดสิ้นในตอนที่ถกูราชส�านกั

และชาวยุทธ์ตามล่า แม้แต่ตัวเขาเองก็เกือบจะฆ่าตัวตายมาแล้วเพราะไร้ 

จุดหมายของชวีติ กระทั่งวนัหนึ่งมคีนจุดแสงน�าทางให้เขาอกีครั้ง แสงน�าทาง

นั้นกค็อืหลวิผงิอนั เพราะมนีาง เขาจงึมจีุดหมายที่จะมชีวีติอยู่กระทั่งถงึวนันี้ 

จนกว่าทุกอย่างจะบรรลุเป้าหมาย

“เรื่องนี้อยู่ที่การตัดสินใจของพวกเจ้า” จู๋จื่อเอ่ยพลางกวาดตาไปมอง 

พี่น้องร่วมชะตากรรมในอดตีทลีะคน

“ข้าน้อยยังคงยืนยันที่จะล่มหัวจมท้ายกับท่าน” ตงหลิวเอ่ยกับ 

หลวิผงิอนัด้วยน�้าเสยีงมั่นคง

“ข้าเอาด้วย” ลี่จวินเอ่ยด้วยน�้าเสียงเรียบเฉย “หากหลังจากนี้ท่านท�า

ตามค�าพูด ถอนพษิและปลดปล่อยพวกเราจากการเป็นหนึ่งในเจด็ดวงดาว”

“ท่านเป็นอาจารย์ของลูกข้า” อู๋โปเอ่ยแล้วสบตาหญงิสาว เรยีกรอยยิ้ม

ละไมของหลวิผงิอนัออกมา

“ไหนๆ กม็าแล้วนี่” หยวนชางเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ ทว่านั่นกเ็ป็นค�าตอบ

ของเขาแล้วว่าจะร่วมมอืด้วย

“พวกข้าสองคนผัวเมียอายุก็ปูนนี้แล้ว หากมีอะไรที่ท่านคิดว่าเราจะ 

ช่วยได้กบ็อกแล้วกนั ว่าแต่ท่านประมุข...” เหม่ยจื่อเอ่ยขึ้นโดยไม่รอให้ซงจื่อ
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ผู้เป็นสามปีฏเิสธออกมา แน่นอนว่าซงจื่อไหนเลยจะกล้ามปีากเสยีงกบัฮูหยนิ

ของตวัเอง

“เรียกข้าว่าคุณหนูเถอะ เรียกให้ชินจะดีกว่า อย่างไรเสียประมุขวัง 

เจด็ดาวข้ากค็งเป็นได้ไม่นานแล้ว หลงัจากนี้จะไม่มวีงัเจด็ดาวและเจด็ดวงดาว” 

หลวิผงิอนัยิ้มละไม

“แล้วนี่ท่านมีคนดูแลสวนหรือยัง ข้าว่าด้านหลังมีพื้นที่ว่างกว้างมาก 

หากท่านอยากมีสระเหลียนฮวา11 เล็กๆ ข้าพอจะช่วยได้ ด้านข้างก็ปลูก

สมุนไพรแล้วก็สร้างเรือนสมุนไพรเอาไว้ ว่างๆ ข้าจะได้ใช้ปรุงยาด้วย”  

เหม่ยจื่อผู้ที่ชอบจดัสวนเป็นชวีติจติใจเอ่ยราวกบัคนัไม้คนัมอืเตม็ที

“นั่นสนิะ หากปลูกจู๋ร์ฮวา12 ในสวน ที่นี่คงจะสวยน่าดู” ซงจื่อเหน็ด้วย

กบัฮูหยนิของตน

“ข้ายกให้พวกท่านจัดการตามที่ท่านชอบเลย” หลิวผิงอันเอ่ยออกมา

อย่างยนิด ีนางมองเจด็ดวงดาวด้วยความซาบซึ้ง “ขอบคุณผู้อาวุโสทุกท่านที่

เชื่อใจและให้ความช่วยเหลอื” เอ่ยจบหญงิสาวกค็ุกเข่าลงเสยีงดงั สร้างความ

ตื่นตะลงึกบัเจด็ดวงดาวเป็นอย่างมาก

“ข้าหลิวผิงอัน ประมุขวังเจ็ดดาวรุ่นที่สองขอสาบานต่อฟ้า หากจบ 

เรื่องนี้แล้ว พวกท่านทั้งเจด็จะเป็นอสิระ หากผดิค�าสาบานขอให้ไม่ได้ตายด”ี

“ขอเพยีงท่านรกัษาค�าพูด เรื่องอื่นไม่ต้องพูดมาก” เป็นเหม่ยจื่อที่รบี

เข้ามาพยุงหญงิสาวขึ้น ใบหน้าเริ่มผ่อนคลาย “จากนี้ไปกป็ลอมตวัเป็นคนใน

คฤหาสน์แล้วกนั คนนอกจะได้ไม่สงัเกตเหน็ แต่ถ้าจะให้ดต้ีองหาคนที่ไว้ใจได้

มาช่วยงานด้วย คฤหาสน์ใหญ่โตขนาดนี้ยงัต้องดูแลอกีมาก ไว้ข้าจะหาคนมา

ช่วยงานท่านอกีแรง”

ในยามที่คนของวังเจ็ดดาวก�าลังหารือกันนั้น เหล่าผู้อาวุโสของเจ็ด

11 เหลยีนฮวา คอืดอกบวั
12 จู๋ร์ฮวา คอืดอกเบญจมาศ
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ดวงดาวที่เพิ่งกลับมารวมตัวกันต่างก็ออกความเห็นอย่างเคร่งเครียด หลิว- 

ผิงอันมองภาพนั้นเงียบๆ ด้วยความปลาบปลื้ม นางเคยคิดว่าทุกอย่างอาจ 

ยุ่งยากกว่านี้

คราแรกนางต้องการใช้พิษโลหิตนิทราข่มขู ่เพื่อให้พวกเขาทั้งเจ็ด

ยินยอมช่วยนาง แต่พวกเขาถูกอาจารย์ของนางควบคุมมานานหลายปี แม้ 

บญุคณุที่ยงัคงตดิค้างกนัระหว่างอาจารย์กบัพวกเขายงัอยู ่ทว่ากบันางนั้นต่าง

ออกไป นางคอืศษิย์ ทั้งยงัรบัมอบทุกอย่างมาจากอาจารย์ นางหาได้ผูกพนั

และเคยร่วมเป็นร่วมตายกบัพวกเขาเช่นอาจารย์

ที่ส�าคญักว่าสิ่งใด การที่นางรบัต�าแหน่งประมุขของวงัเจด็ดาวมาด้วย 

นั่นท�าให้ดวงดาวทั้งเจ็ดหวาดหวั่นเนื่องจากกลัวว่านางจะก่อตั้งวังเจ็ดดาว 

ขึ้นมาอกีครั้ง

หากนางไม่คดิจะสานต่อหน้าที่ประมุขด้วยการฟื้นฟูวงัเจด็ดาวให้กลบั

มายิ่งใหญ่ นางกม็เีพยีงทางเลอืกเดยีวคอืปลดปล่อยพวกเขาทั้งเจด็ไป ซึ่งนาง

ก็เลือกข้อหลังเพื่อซื้อใจของเจ็ดดวงดาวให้อยู่ข้างนางและช่วยท�างานให้นาง

ด้วยความเตม็ใจ

เสยีงซบุซบิและผูค้นที่ชะเง้อชะแง้มองหน้าคฤหาสน์ตระกลูหลวิท�าให้

เฉนิเซี่ยเฟิงและเยี่ยเผงิเย่ที่อยู่บนรถม้าเปิดม่านหน้าต่างออกมาดู ทั้งสองจ้อง

มองกนัเป็นเชงิถาม ทว่าจนแล้วจนรอดกเ็ป็นลี่จวนิที่ขยบักาย ร่างสูงกระโดด

ลงจากรถม้า เนื่องจากรถม้าที่ก�าลงัจะเดนิทางออกไปนอกเมอืงจ�าต้องหยดุลง 

เพราะชาวบ้านยนืมุงอยู่บนท้องถนนกดีขวางการสญัจร

“เรียนคุณชาย ได้ยินว่าคฤหาสน์ตระกูลหลิวได้รับป้ายอักษรจาก 

เฮยหลาง ร้านหงเติงหลงเพิ่งจะส่งมาถึงเมื่อครู่ ตอนนี้ตระกูลหลิวก�าลังจะ

แขวนป้ายประจ�าตระกูลที่หน้าประตูใหญ่ขอรับ” ลี่จวินรายงานด้วยน�้าเสียง

ราบเรยีบ

“ค�าขอของนางได้รบัการตอบรบัเช่นนั้นหรอื” เฉนิเซี่ยเฟิงขมวดคิ้ว
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“ไปดูกันเถอะ” เยี่ยเผิงเย่เอ่ยชวน เฉินเซี่ยเฟิงก็ตามอีกฝ่ายลงจาก 

รถม้าไปเงยีบๆ

ยามที่ทั้งสองเดินไปถึงประตูหน้าคฤหาสน์ตระกูลหลิวซึ่งมีผู้คนยืน 

มุงดูอยู่ไม่น้อยนั้น ป้ายขนาดใหญ่สลกัตวัอกัษร ลายมอืดูหนกัแน่น เข้มแขง็ 

และเดด็ขาด บ่งบอกถงึอุปนสิยัของผู้เขยีนอย่างชดัเจนนั้น ท�าให้ผู้ที่มองเหน็

ต่างกเ็ชื่อสนทิใจว่าเป็นลายมอืของเฮยหลาง ทั้งที่ไม่มใีครสกัคนเคยเหน็ลายมอื

ที่แท้จรงิของศษิย์เอกเพยีงคนเดยีวของปราชญ์ไป๋หู ่และเฉนิเซี่ยเฟิงกเ็ป็นหนึ่ง

ในคนที่เชื่อว่าลายมอืนั้นเป็นของคนที่เขาชื่นชมเช่นกนักบัคนอื่นๆ

“คุณชายขอรบั ได้ยนิว่านอกจากตระกูลหลวิแล้ว ตระกูลเฉนิเองกม็ี

ของขวญัจากเฮยหลางส่งมาด้วยขอรบั”

“อะไรนะ” เฉนิเซี่ยเฟิงเลกิคิ้ว

“เจ้าด้วยหรอื เช่นนั้นกลบัคฤหาสน์เรว็เข้า ข้าอยากรู้ว่าเจ้าได้รบัอะไร

จากเฮยหลาง” เยี่ยเผงิเย่ประหลาดใจไม่น้อยที่ได้ยนิเช่นนั้น เนื่องจากก่อนหน้า

นี้เขากับเฉินเซี่ยเฟิงได้ส่งจดหมายถึงเฮยหลาง ทั้งนี้ก็เพื่อสอบถามปริศนา 

บางข้อที่เฮยหลางเขยีนเอาไว้ในล�าน�าแห่งท้องทะเลกว้างซึ่งเป็นบทกวเีล่มล่าสดุ

“หรอืว่าจะเป็นของขวญัวนัเกดิ” เฉนิเซี่ยเฟิงพมึพ�า “ข้าเขยีนบอกเขาว่า

วนัลี่เซี่ย13 ที่จะถงึนี้เป็นวนัคล้ายวนัเกดิของข้า ข้าเพยีงอยากให้เขาช่วยอวยพร

สกัประโยค เพราะจะอย่างไรเสยีข้ากถ็อืว่าเขาเป็นปราชญ์ผู้หนึ่งที่ข้าชื่นชมและ

นบัถอืมาหลายปี”

ได้ยนิผู้เป็นนายเอ่ยดังนั้น ลี่จวินก็มสีีหน้ากลนืไม่เข้าคายไม่ออก เขา

เองเคยคดิไม่ต่างจากคนอื่นว่าเฮยหลางเป็นบรุษุวยักลางคน ไม่กบ็ณัฑติคงแก่

เรียนผู้หนึ่ง แต่ใครเล่าจะคาดว่าเฮยหลางที่เขียนบทกวีออกมาอย่างเข้มแข็ง

ดุดัน รวมไปถึงหากมองจากมุมของคนอ่านแล้ว การผจญภัยของเฮยหลาง 

13 ลี่เซี่ย เป็นวนัเริ่มต้นฤดูร้อน โดยนบัตามปฏทินิจนัทรคตขิองจนี ตรงกบัวนัที่ 5 - 7 
พฤษภาคม
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น่าจะเป็นการผจญภยัของบรุษุอกสามศอกมากกว่าสตรร่ีางเลก็บอบบางอย่าง

หลวิผงิอนั

ไม่คดิเลยจรงิๆ ว่าหญงิสาวที่ยงัอ่อนวยัเช่นนั้นจะกล้าเดนิทางท่องเที่ยว

ไปทั่วทั้งสามแคว้น เพราะสตรสี�าหรบัเขาจะอย่างไรกค็อืตวัปัญหาชดัๆ ทว่า

มาคิดดูแล้วหากหลิวผิงอันมีจู๋จื่อเดินทางไปด้วย เรื่องทั้งหมดก็คงกลายเป็น

เรื่องเลก็น้อยในบดัดล

แต่...พวกเขาเดนิทางกนัตอนไหนเล่า หากว่าจู๋จื่อต้องมาดูแลโรงเตี๊ยม

เมฆมงคลที่เมอืงกุ้ยโจว เขาคดิไม่ออกจรงิๆ

“คณุชายจะกลบัไปที่คฤหาสน์ก่อนหรอืไม่ขอรบั” ลี่จวนิเอ่ยถามขึ้นหลงั

หลุดจากภวงัค์

“ไปสิ” เฉินเซี่ยเฟิงยังคงมีท่าทีเหม่อลอย เขาชื่นชมในตัวเฮยหลาง 

มานาน ตดิตามผลงานด้านกวขีองอกีฝ่ายมาร่วมหกปี แม้วา่ก่อนหน้านี้จะเคย

ได้รบัค�าตอบจากข้อสงสยัและปรศินามากมาย ทว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รบั

ของขวญัจากอกีฝ่าย

แม้ว่าด้านหลังของคฤหาสน์สองตระกูลจะห่างกันเพียงแค่คลองน�้า

เลก็ๆ กั้น แต่ถ้าเดนิทางด้วยรถม้าเพื่อเข้าทางประตใูหญ่จะใช้เวลาเดนิทางกว่า

ครึ่งก้านธูป14 เนื่องจากทางเข้าที่อยู่คนละฝั่งถนน บวกกบัรถม้าไม่อาจวิ่งเรว็

ได้ดงัใจเพราะมบี้านเรอืนและผู้คนอาศยัอยู่เป็นจ�านวนมาก

ดังนั้นกว่าจะกลับถึงตระกูลเฉิน ข่าวที่เฮยหลางส่งของขวัญมายัง 

ตระกูลเฉนิกถ็ูกเอ่ยถงึกนัไปทั่วเมอืงกุ้ยโจว เมื่อรถม้าของเฉนิเซี่ยเฟิงกลบัไป

จอดที่หน้าประตูคฤหาสน์ เขากพ็บว่ามคีณุชายและบณัฑติน้อยใหญ่มายนืรอ

เขาอยู่ที่หน้าคฤหาสน์เรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ปกติเขาหาได้เคยไปมาหาสู่คน 

14 หนึ่งก้านธูป เทยีบได้ประมาณครึ่งชั่วยาม หรอืกค็อื 1 ชั่วโมง ในที่นี้ครึ่งก้านธูปจงึ
เทยีบได้ประมาณครึ่งชั่วโมง
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เหล่านี้ไม่

“ท่านมาแล้วหรอืคุณชายเฉนิ ได้ยนิมาว่าเฮยหลางส่งของขวญัมา จรงิ

หรอืไม่”

“ของขวญันั้นคอือะไรหรอื”

“เหตุใดท่านกไ็ด้รบัของขวญัในเวลาเดยีวกนักบัแม่นางหลวิเล่า”

“ท่านเคยพบเขาหรอืไม่”

สารพัดค�าถามเอ่ยถามขึ้นทันทีที่ร่างสูงก้าวลงมาจากรถม้า และนั่นก็

ท�าให้เฉินเซี่ยเฟิงรู้สึกอึดอัด เขาก�าลังจะเอ่ยถ้อยค�าเพื่อส่งแขก เนื่องจากเขา

เองกห็ารู้ไม่ว่าเกดิอะไรขึ้น ท�าไมเฮยหลางจงึส่งของขวญัมาให้เขา ทั้งที่อกีฝ่าย

ไม่เคยเขยีนสิ่งใดตอบนอกเหนอืจากปรศินาที่ทิ้งไว้ในงานของเขาสกัครั้ง

“ทุกท่าน ข้า...”

เขายงัไม่ทนัได้เอ่ยจบประโยค พ่อบ้านของตระกูลกว็ิ่งออกมาจากประตู

ใหญ่ “คณุชายขอรบั นายท่านกบัฮหูยนิให้ข้าน้อยมาเชญิคณุชายจางและสหาย

ของท่านเข้าไปด้านในขอรบั” พ่อบ้านเอ่ยเชื้อเชญิจางจื่ออี้ ทายาทเจ้าของโรงส ี

ตระกูลจางเข้าไปในคฤหาสน์ ซึ่งนั่นท�าให้เฉินเซี่ยเฟิงต้องหันไปสบตากับ 

เยี่ยเผงิเย่

“ไปเถอะ เข้าไปกร็ู้เองว่าท�าไมพ่อเจ้าจงึเรยีกเขาเข้าไป แต่ข้าว่าคนที่อยู่

ในนั้นหากเดาไม่ผดิคงจะเป็น...นายท่านจาง” เยี่ยเผงิเย่ยกัไหล่ก่อนจะกระซบิ

เสยีงเบาให้ได้ยนิกนัสองคน

เมื่อเข้าไปถงึห้องโถงด้านใน เฉนิเซี่ยเฟิงกไ็ด้แต่ถอนหายใจ เยี่ยเผงิเย่

เดาไม่ผดิ หวัหน้าตระกูลจางอยู่ในคฤหาสน์จรงิเสยีด้วย

“ลกูเฟิง เจ้ากลบัมาแล้วหรอื” บดิาของเขาเอ่ยถามด้วยใบหน้าเรยีบเฉย 

สายตาคมกรบิสานสบกบับุตรชายก่อนจะหนัไปมองเยี่ยเผงิเย่

“เสี่ยวเย่กม็าด้วยหรอื ของขวญัจากเฮยหลางวางอยู่ตรงนี้ เจ้ากเ็ข้ามา

เปิดด้วยตวัเองเถอะ”

ไม่มใีครกล้าเปิดกล่องที่วางอยู่กลางห้องออกดู แม้ว่าในใจของทุกคน
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จะอยากท�าเช่นนั้น เหน็ชดัจากแววตาของนายท่านจางและบุตรชาย รวมถงึผู้

ตดิตามของเขา ชายหนุ่มลอบสบตากบัผู้เป็นบดิา เขาเดาว่านบัตั้งแต่นายท่าน

จางเข้ามานั่งลงในห้องโถงคงอดรนทนไม่ไหว ต้องเอ่ยปากกบับดิาของเขาเพื่อ

ขอเปิดไปแล้วหลายครั้งเป็นแน่

เฉนิเซี่ยเฟิงมองกล่องขนาดเลก็รปูทรงยาวเรยีวบนโต๊ะ เขาอดที่จะรูส้กึ

ตื่นเต้นขึ้นมาไม่ได้ในยามที่ลองคาดเดาว่าของในกล่องคืออะไร แต่ในขณะที่

เขายื่นมอืไปเปิด เขามั่นใจมากกว่าห้าในสบิส่วนว่ามนัคอืภาพวาดหรอืตวัอกัษร

ค�าอวยพร

“โอ้!” เสยีงอุทานของจางจื่ออี้ดงัขึ้น

เยี่ยเผิงเย่ส่งสายตาต�าหนิไปยังอีกฝ่ายทันทีที่เห็นว่าเขาขยับเข้ามาใกล้

กล่อง

เฉินเซี่ยเฟิงเลิกคิ้วมองพัดที่นอนนิ่งอยู่ในกล่อง เมื่อชายหนุ่มคลี่พัด

ออก กพ็บว่ามนัคอืพดัผ้าไหมเนื้อดสีขีาว ขอบท�าจากงาช้าง ด้านหนึ่งมลีวดลาย

รวงข้าวที่วาดด้วยหมึกสีด�าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก  

อกีด้านมบีทกลอนสละสลวยหนึ่งบท ซึ่งอกัษรที่เข้มแขง็ดุดนันั้นเขาได้ยลโฉม 

มาแล้วตอนที่เขาผ่านคฤหาสน์ตระกูลหลวิ

ค�าขึ้นต้นประโยคซึ่งเป็นชื่อของตนท�าให้เฉนิเซี่ยเฟิงอมยิ้มออกมาอย่าง

ไม่อาจห้าม ความรูส้กึปลาบปลื้มอาบเอบิในใจยามที่เขากวาดตาอ่านบทกลอน

นั้น

 ‘สายลมแห่งคมิหนัต์ 15  อวลอุ่น

ดวงอาทติย์หวนคนื  ขอบฟ้า

ห้วงราตรหีมุนผ่าน  ม่านเมฆา

แสงจนัทราส่องสว่าง  ชี้น�าทาง’

15 เซี่ยเฟิง แปลว่า สายลมแห่งคมิหนัต์
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เมื่อพลิกไปด้านที่มีภาพวาดรวงข้าวก�าลังพลิ้วไหว ยังมีค�าอวยพร 

อยู่ด้วย 

‘ขอให้พานพบแต่ความราบรื่น16’ 

“มจีดหมายอวยพรด้วยนี่”

น�้าเสยีงที่ปิดไม่มดิถงึความอจิฉาราวกบัอสิตรที�าให้เยี่ยเผงิเย่กลอกตา

อย่างเบื่อหน่าย คุณชายจางผู้นี้ช่างน่าร�าคาญยิ่ง แต่เขายังไม่ทันได้กล่าวค�า

ต�าหน ิบดิาของเจ้าตวักป็รามไว้เสยีก่อน

“จื่ออี้ เจ้าอย่าเสยีมารยาท”

“ขออภยัขอรบั”

เฉินเซี่ยเฟิงหาได้ขุ่นเคือง เนื่องจากเขาก�าลังตื่นเต้นดีใจจึงได้แต่หยิบ

จดหมายขึ้นมาอ่าน ประโยคสั้นๆ จากเฮยหลางบอกกล่าวว่าเจ้าตัวส่งพัดมา

เป็นของขวญัวนัเกดิ และขอโทษที่หาได้มาอวยพรด้วยตวัเอง ท�าให้เฉนิเซี่ยเฟิง

ยิ้มจนแก้มแทบปร ิแม้ว่าประโยคนั้นจะสั้นจนห้วน แต่ใครเล่าจะไม่รู้ว่าเพยีง

แค่นี้กม็ากพอแล้ว เพราะเฮยหลางหาเคยท�าเช่นนี้ไม่ เขาเกบ็ตวัเพยีงใดผูท้ี่เคย

ตดิตามหนงัสอืของเขาไหนเลยจะไม่ล่วงรู้

“หาใช่ของล�้าค่าควรเมอืงไม่ กแ็ค่พดังาช้างเล่มหนึ่งเท่านั้น แต่อย่างไร

เสยีเฮยหลางกช็่างมนี�้าใจ” หวัหน้าตระกูลจางเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม ทว่าถ้อยค�า

นั้นกลบับาดลกึถงึความรู้สกึคนฟังยิ่ง 

เฉินเซี่ยเฟิงไม่ได้แสดงออกถึงสิ่งที่คิด เขาหันไปยิ้มให้สหายของบิดา 

ก่อนจะเกบ็พดัลงกล่องไปอย่างทะนุถนอม

“อย่างไรท่านก็มาเยือนคฤหาสน์ตระกูลเฉินแล้ว มิสู้ร่วมจิบชากับข้า 

16  อ่านว่า อี้ฝานเฟิงซุ่น เป็นอักษรมงคล เขียนอวยพรขอให้พบแต่ความ 
ราบรื่น
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สกัหน่อย”

บิดาของเฉินเซี่ยเฟิงท�าหน้าที่ท�าลายความกระอักกระอ่วน เขาพอจะ

มองออกว่าหัวหน้าตระกูลจางนั้นเพียงอยากให้บุตรชายของตนตัดใจจากพัด

ของเฮยหลาง ทว่าถ้อยค�าที่กล่าวนับว่าไร้มารยาทอยู่บ้าง กระนั้นเขาผู้เป็น 

เจ้าบ้านกเ็พยีงแค่ท�าหน้าที่ต้อนรบัขบัสู้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

“เจ้ามิใช่ก�าลังจะออกไปข้างนอกกับเสี่ยวเย่หรอกหรือ น�าของขวัญไป

เกบ็ แล้วเจ้าจะไปท�าธุระที่ไหนกไ็ปเถอะ”

“ช่วงบ่ายลกูคงไม่เข้าโรงทอนะขอรบั วนันี้ลกูจะไปดผู้าไหมที่ส่งไปร้าน

แพรพรรณตระกูลเยี่ย จากนั้นจะแวะไปเยี่ยมเหยาเอ๋อ”

“เจ้าจะไปตระกูลเยี่ยหรอื” ผู้เป็นบดิาชะงกั ก่อนจะขมวดคิ้วมองเยี่ย-

เผงิเย่ที่สบตากบัเขาอยู่ก่อนแล้ว

“วนันี้มหีมอมาจากต่างเมอืงขอรบัท่านลงุ เขาเป็นหมอมอืดทีี่สดุที่สหาย

ของข้าแนะน�ามา” เยี่ยเผงิเย่เป็นฝ่ายตอบด้วยตวัเอง

“เช่นนั้นก็ได้ คิดว่าพวกเจ้าคงได้ขนมมากมายจากท่านป้าเฉินของเจ้า

แล้ว”

“ขอรบั” ใบหน้าของเยี่ยเผงิเย่เกลื่อนไปด้วยรอยยิ้ม เมื่อนกึถงึตะกร้า

ของกนิที่ยงัอยู่บนรถม้า

“เช่นนั้นเจ้าสองคนกไ็ปเถอะ”

หัวข้อการสนทนาในทั่วทุกมุมเมืองกุ้ยโจวยังคงอยู่กับเรื่องป้ายหน้า

ประตูคฤหาสน์ตระกูลหลวิ ซึ่งได้รบัการยนืยนัจากทางร้านหงเตงิหลงแล้วว่า

เฮยหลางคอืผู้ที่มอบให้จรงิๆ อกีทั้งตวัอกัษรนั้นกค็อืลายมอืของเฮยหลางเอง 

เช่นเดยีวกนักบัของขวญัวนัเกดิของเฉนิเซี่ยเฟิง ทางร้านหงเตงิหลงกย็นืยนัว่า

เฮยหลางตั้งใจมอบให้ ทั้งนี้กเ็พื่ออวยพรวนัเกดิของชายหนุ่ม

“เจ้าคดิได้รอบคอบยิ่งที่ไม่น�าพดันั้นออกมาด้วย”

เยี่ยเผงิเย่เอ่ยพร้อมกบัถอนหายใจ หลงัจากที่เขากบัเฉนิเซี่ยเฟิงจ�าต้อง
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หยุดทักทายคนนับสิบซึ่งเข้ามาถามว่าอะไรคือของขวัญที่เฮยหลางส่งมาให้  

บางคนถึงกับกล้าเอ่ยปากขอดูอย่างใจกล้า กระทั่งตอนนี้จ�าต้องมาพักในหอ 

น�้าชาซึ่งอยู่ติดกับร้านแพรพรรณตระกูลเยี่ย เนื่องจากต้องการหลบสายตา

มากมายที่ต่างกจ็บัจ้องมองมาอย่างสนใจใคร่รู้

“ข้ารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้ เชื่อเถอะ อีกสักชั่วยามทุกคนในเมือง 

กุย้โจวกค็งรูว้า่ของสิ่งนั้นคอืพดั” เฉนิเซี่ยเฟิงเอ่ยอย่างเหน็เป็นเรื่องขนัในขณะ 

ที่ทั้งสองก�าลงัก้าวขึ้นไปยงัชั้นสองของหอน�้าชา

“เฮ้อ นั่นสนิะ กต็ระกูลจางเหน็กบัตามาแล้วนี่”

เมื่อนั่งลงยงัโต๊ะตดิกบัหน้าต่างซึ่งสามารถมองเหน็ท้องถนน เยี่ยเผงิเย่

กม็องเหน็มอืใหญ่ของเฉนิเซี่ยเฟิงที่ก�าลงัหยบิกาน�้าชาชะงกัไป เขาเงยหน้ามอง

สหาย ก่อนจะมองตามสายตาของอกีฝ่ายไป จงึเหน็รถม้าคนัหนึ่งวิ่งเข้ามาจอด

หน้าร้านแพรพรรณตระกูลเยี่ย

“นั่นมใิช่แม่นางหลวิที่ได้รบัป้ายประจ�าตระกลูจากเฮยหลางหรอกหรอื”

“อมื นั่นคอืรถม้าจากตระกูลหลวิ” เฉนิเซี่ยเฟิงพยกัหน้า

“เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นรถม้าของตระกูลหลวิ”

“ข้าจ�าเขาได้” เฉินเซี่ยเฟิงพยักพเยิดไปยังตงหลิวที่นั่งอยู่ด้านหน้าติด

กบับ่าวชายที่ท�าหน้าที่บงัคบัรถม้า

“เจ้าอยากจะเข้าไปทกัทายนางหรอืไม่”

“ดีเหมือนกัน” เฉินเซี่ยเฟิงรับค�า ท�าเอาเยี่ยเผิงเย่เลิกคิ้วด้วยความ

ประหลาดใจ เพราะคราแรกเขาเพียงเอ่ยถามไปอย่างนั้น แต่ไม่คิดว่าเฉิน-

เซี่ยเฟิงจะตอบรบั

“เจ้ามองข้าเช่นนั้นท�าไม นางได้รับตัวอักษรจากเฮยหลาง แสดงว่า 

นางเองกช็ื่นชมในตวัเฮยหลางไม่น้อย แปลกตรงไหนที่ข้าจะเข้าไปทกัทายนาง 

เจ้าเองก็รู้ว่าข้าชื่นชมเฮยหลาง” เฉินเซี่ยเฟิงมองท่าทีประหลาดใจของสหาย 

ด้วยความขบขนั

“ข้ายงัไม่ได้พูดอะไรเลย”
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“ข้ารู้ว่าเจ้าก�าลงัคดิอะไรอยู่” เฉนิเซี่ยเฟิงถอนหายใจ ก่อนจะส่ายหน้า

มองสหายของตนอย่างจนใจ “ข้าไม่ได้ให้ความสนใจแม่นางหลวิเช่นที่เจา้ก�าลงั

คดิ ข้าเพยีงอยากรูว่้าเหตใุดเฮยหลางจงึยอมมอบป้ายตวัอกัษรนั้นให้นาง ทั้งที่ 

เขาไม่เคยปรากฏตวัด้วยซ�้า ส�าหรบัข้ายงัไม่นบัว่าแปลก แต่กบันางที่เพิ่งย้าย

เข้ามาอยู่เมอืงกุ้ยโจว ท�าเช่นนี้มเิท่ากบั...”

‘ท�าให้หญิงสาวกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งเมืองหรอกหรือ’ แน่นอน

ประโยคหลงัเขาไม่ได้พูดออกมา เพราะเขาเพยีงแค่สงสยัเท่านั้น

“นางดูไม่เหมือนคนที่ต้องการดึงดูดความสนใจของผู้คนเลย ดูนาง 

ไม่ใคร่จะชอบสนทนากบัผู้ใดด้วยซ�้า” เฉนิเซี่ยเฟิงยงัคงมที่าทคีรุ่นคดิ

เยี่ยเผงิเย่ขมวดคิ้วเมื่อมองเหน็ใบหน้าครุน่คดิของผูเ้ป็นสหาย เขาเพยีง

นิ่งฟังอกีฝ่ายวเิคราะห์เงยีบๆ

“เจ้าเคยบอกว่านางเหมอืนข้า บางทเีจ้าอาจพดูถกู...นางเกบ็ง�าความรูส้กึ

นกึคดิได้เป็นอย่างด ีแต่ข้ารู้สกึว่านางมบีางอย่างที่แตกต่างจากสตรทีั่วไป”

“อย่างไร” เยี่ยเผงิเย่เองกใ็ห้ความสนใจในตวัหลวิผงิอนัทนัททีี่เหน็ท่าที

ลงัเลในดวงตาของสหาย ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมามกัจะมองทะลุถงึจุดประสงค์ของ

ผู้คนรอบกาย จนเรยีกได้ว่าเขาสามารถอ่านใจคนได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และ

นี่กเ็ป็นครั้งแรกที่เฉนิเซี่ยเฟิงมที่าทลีงัเล

“ไม่รู้ส ิดวงตาของนางดูมุ่งมั่นและครุ่นคดิตลอดเวลา นางดูสบัสนแต่

กเ็ตม็ไปด้วย...แผนการ และที่มากไปกว่านั้น นางดู...เศร้า” เอ่ยออกมาแล้ว

เฉนิเซี่ยเฟิงกข็มวดคิ้วโดยไม่รู้ตวั

เขาไม่เคยใช้เวลานานขนาดนี้ยามที่ต้องพิจารณาใครสักคน ซึ่งนั่นก็

ท�าให้เขาสนใจใคร่รู้ในตวัของหลวิผงิอนั ผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านของเขาผูน้ี้เป็นอย่าง

มาก เขาก�าลงัสงสยัว่าการมายงัเมอืงกุย้โจวของอกีฝ่ายครั้งนี้อาจจะมเีบื้องลกึ

เบื้องหลงัที่น่าสนใจยิ่ง
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อกีด้านหนึ่งนั้นหลวิผงิอนัที่เพิ่งจะเดนิลงจากรถม้าต้องชะงกัเท้าเพราะ

ตงหลิวที่ยืนอยู่ด้านหลังกระซิบเรียก หลังจากที่เขาเห็นแล้วว่าเยี่ยเผิงเย่กับ

เฉนิเซี่ยเฟิงก�าลงัเดนิตรงเข้ามาหา

“คุณหนู คุณชายเฉนิกบัคุณชายเยี่ยอยู่ที่หอน�้าชาขอรบั”

“ข้ารู้แล้ว” หญงิสาวส่งเสยีงรบัรู้ในล�าคอ ทว่ากลบัยงัเดนิเข้าไปในร้าน 

ราวกบัไม่สนใจผู้ที่ก�าลงัเดนิเข้ามาหา “ท่านไม่ต้องเข้าไปกไ็ด้” หลวิผงิอนัหนั

มาบอกตงหลิว หลังจากที่มองเห็นแล้วว่าด้านในร้านแพรพรรณเต็มไปด้วย

อสิตรี

“เช่นนั้นข้าจะยนืรออยู่หน้าร้าน”

“ได้” หลวิผงิอนัพยกัหน้าให้เขาพร้อมรอยยิ้ม

ไม่นานหลงัจากนั้นเฉนิเซี่ยเฟิงกบัเยี่ยเผงิเย่กเ็ดนิเข้ามาทกัทายตงหลวิ

“คารวะคุณชายทั้งสอง” ตงหลวิยกมอืขึ้นประสานกนั ในมอืของเขามี

กระบี่ยาวซึ่งดึงดูดสายตาของเฉินเซี่ยเฟิงเอาไว้ได้ แม้ว่ากระบี่เล่มนั้นจะไม ่

โดดเด่นอะไรนกั

“พี่ตง” เฉนิเซี่ยเฟิงเรยีกเขาอย่างสนทิสนม แต่ตงหลวิยงัคงสหีน้าเรยีบ

เฉยเอาไว้ แม้ในใจจะอดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ที่เห็นท่าทีให้เกียรติเขาจาก 

อกีฝ่าย

“ท่านมาท�าอะไรแถวนี้หรอื”

“ข้าน้อยพาคณุหนมูาเลอืกซื้อข้าวของจ�าเป็นขอรบั ได้ยนิว่าที่นี่เป็นร้าน

แพรพรรณที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกุ้ยโจว คุณหนูจึงอยากเข้าไปดู ไม่คาดจะ

บงัเอญิพบคุณชายทั้งสอง” ประโยคหลงัตงหลวิหนัไปสบตากบัเยี่ยเผงิเย่

“วนันี้มแีพรพรรณส่งมาใหม่ คุณหนูของท่านโชคดจีรงิๆ” เยี่ยเผงิเย่

ยิ้มให้ตงหลวิก่อนจะเดนิน�าเข้าไปด้านใน

“คุณชาย” ลี่จวนิที่ยนือยู่ด้านหลงัเอ่ยเรยีกเสยีงเบา

“พี่ลี่ ท่านจะรอตรงนี้ก็ได้” เฉินเซี่ยเฟิงพยักหน้าให้ลี่จวินราวกับรู้ว่า 

อกีฝ่ายจะพูดอะไร ในใจของเขาเองกอ็ยากให้คนสนทิของตนท�าความรู้จกักบั
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ตงหลิวเอาไว้ จึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งหากลี่จวินจะรออยู่ที่ประตูหน้าร้าน 

แพรพรรณ

“เขาสงสยัในตวันาง” ลี่จวนิกระซบิบอกตงหลวิเสยีงเบา

“สงสยัหรอื”

“คณุชายเฉนินบัเป็นคนที่เฉลยีวฉลาดผูห้นึ่ง จะตบตาเขาหาใช่เรื่องง่าย 

บอกคุณหนูของเจ้าระวงัเขาเอาไว้ หากเป้าหมายของนางคอืคุณชายเยี่ย การ

ที่นางเลอืกเข้าทางคุณชายเฉนินั้นข้าไม่เหน็ด้วย”

“นางตดัสนิใจแล้ว”

“ข้าไม่เขา้ใจเลยจรงิๆ นางเองกดู็ฉลาดด ีแต่ท�าไมจงึเลอืกคณุชายเฉนิ”

“นั่นส”ิ ตงหลวิเหน็ด้วย

ทั้งสองคยุกนัเสยีงเบา รมิฝีปากหรอืกแ็ทบจะไม่ได้ขยบั หากมองเผนิๆ 

แล้วหาได้มใีครสงสยัว่าคนทั้งคูท่ี่ยนืนิ่งอยูห่น้าร้านแพรพรรณก�าลงัพดูคุยถงึ

เรื่องส�าคญักนัอยู่ ซึ่งขณะที่ผู้คุ้มกนัทั้งสองก�าลงัปรกึษากนัอยู่นั้น หลวิผงิอนั

กด็�าเนนิการตามแผนขั้นต่อไปเช่นกนั

“คารวะคุณชายทั้งสอง” หลิวผิงอันย่อกายคารวะทั้งสองด้วยท่าท ี

แช่มช้อย

“บังเอิญยิ่งนักที่ได้พบท่านที่นี่” เฉินเซี่ยเฟิงค้อมกายค�านับตอบนาง 

เช่นกนั

“ได้ยินมาจากคนของท่านว่าท่านมาเลือกแพรพรรณ ดียิ่งนัก เพราะ 

วนันี้ที่ร้านมผี้าส่งเข้ามาใหม่ หากท่านไม่รงัเกยีจข้าอาจช่วยท่านได้”

“ขอบคุณท่านที่เอื้อเฟื้อ”

มองเผินๆ แล้วดวงตาของหลิวผิงอันเต็มไปด้วยความซาบซึ้งยามที่ 

ได้ยินว่าเยี่ยเผิงเย่อาสาช่วย ทว่าสายตาพิจารณาของเฉินเซี่ยเฟิงที่ยืนอยู่ข้าง

นางกลับท�าให้นางอดที่จะประหม่าไม่ได้ กระนั้นใบหน้าของนางก็ไม่เผยพิรุธ

ใดๆ ออกมาให้เหน็

กระทั่งทั้งสามเดินไปหยุดอยู่หน้าผ้าไหมเนื้อดีพับหนึ่ง เยี่ยจิ้งเสียน 
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คณุชายใหญ่ตระกลูเยี่ยกป็ราดเข้ามาหยดุข้างกายหลวิผงิอนั พร้อมกนันั้นเขา

กแ็นะน�าตวักบันางด้วยเสยีงอนัดงั “คุณหนูหลวิ ข้าเยี่ยจิ้งเสยีน เป็นคุณชาย

ใหญ่ตระกลูเยี่ย ขา้คอืผู้ดูแลร้านแพรพรรณแห่งนี้ ท่านมอีะไรให้ข้าช่วยหรอื

ไม่”

ท่าทีโผงผางและดวงตาไม่เป็นมิตรของเยี่ยจิ้งเสียนที่ส่งตรงไปยัง 

เยี่ยเผงิเย่ท�าเอาหลวิผงิอนัแทบจะถอนหายใจออกมา แต่นางยงัคงยิ้มในหน้า 

ทั้งยงัคารวะตอบเขาไปอย่างมมีารยาท

“ขอบคุณคุณชายเยี่ย เช่นนั้นข้าไม่เกรงใจแล้ว ข้ามาที่นี่เพื่อเลือก 

ผ้าไหมสักหลายพับ แต่เพิ่งย้ายมาจึงไม่รู้ว่าลายและแบบที่ก�าลังได้รับความ

นยิมนั้นคอื...”

“เช่นนั้นเชญิทางนี้เลย” เยี่ยจิ้งเสยีนผายมอืไปอกีด้านที่มผี้าแพรใหม่ๆ 

เพิ่งจะขนเข้ามา

“คณุชายเฉนิ คณุชายเยี่ย แล้วพบกนัใหม่” หลวิผงิอนัยิ้มให้เฉนิเซี่ยเฟิง 

กบัเยี่ยเผงิเย่อย่างจนใจ

การได้พบเยี่ยจิ้งเสยีนครั้งนี้แม้จะเหนอืความคาดการณ์ เพราะความ

จริงแล้วนางหวังที่จะได้พบและสนทนากับเยี่ยเผิงเย่ กระนั้นนางก็เปลี่ยนใจ

เมื่อได้พบเยี่ยจิ้งเสยีน เพราะอยากจะใช้จงัหวะนี้สงัเกตท่าทอีกีฝ่าย ก่อนที่นาง

จะลงมอืจดัการร้านแพรพรรณตระกูลเยี่ย โดยที่เยี่ยตงเจยีงไม่ทนัได้ระแคะ

ระคาย และความตั้งใจแรกของนางก็คือการเข้าให้ถึงเยี่ยจิ้งเสียนผู้เย่อหยิ่ง

ทว่าสมองทึ่มทื่อผู้นี้นั่นเอง

สายลมที่พัดเอื่อยๆ น�าพากิ่งต้นเฟิงพลิ้วไหว ความเงียบอันแสน 

สงบสุขในยามค�่าคืนท�าให้หลิวผิงอันที่ก�าลังเดินออกมาอดที่จะอมยิ้มไม่ได้  

ด้านหลังคฤหาสน์ตระกูลหลิวเหมาะอย่างยิ่งที่นางจะมานั่งใช้ความคิด ยิ่งใน

ยามนี้มีม้านั่งหินอ่อนตัวยาวเพิ่มเข้ามา ที่นี่ทั้งเงียบสงบและไร้ผู้คนที่อาจเข้า

มารบกวน แม้ว่าต้นเฟิงสองต้นนี้จะอยู่ริมล�าคลองที่หลายตระกูลใช้ขนส่ง
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กต็าม

“วางไว้ตรงนั้นแล้วไปพักผ่อนเถอะ” หลิวผิงอันยิ้มให้ฝูหลิน สาวใช้ 

ต้นห้องคนใหม่วยัสบิหกปีที่เหม่ยจื่อกบัซงจื่อหามาให้

สาวน้อยวัยสิบหกปีผู้นี้นอกจากจะมือไม้คล่องแคล่ว รูง้านจนท�างาน 

ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว นางยงัมวีรยทุธ์พอตวัเพื่อคุ้มครองหลวิผงิอนั

ยามที่หญงิสาวออกไปนอกคฤหาสน์ได้อกีด้วย ทั้งนี้บางครั้งตงหลวิเองอาจไม่

สะดวกที่จะตดิตามนางไปได้ทกุที่ ดงันั้นซงจื่อจงึรบัปากหาคนมาให้ ซึ่งฝูหลนิ

กต็รงกบัความต้องการของหญงิสาวยิ่งนกั

“ข้าอยากนั่งใช้ความคิดเงียบๆ คนเดียวสักครู่” เมื่ออีกฝ่ายมองไป

รอบๆ ด้วยสายตาระแวดระวงั หลวิผงิอนัจงึย�้าอกีครั้ง

“เช่นนั้นข้าน้อยจะไปสงัเกตการณ์อยู่ห่างๆ นะเจ้าคะ แม้จะเงยีบสงบ

แต่คุณหนูกห็าวางใจได้ไม่”

“ได้ ขอบใจเจ้ามาก”

หลังจากที่วางโคมไฟเพื่อให้แสงสว่างและวางป้านชาบนม้านั่งหินอ่อน  

ฝูหลนิกย็ิ้มให้ผู้เป็นนายก่อนจะล่าถอยไป

เมื่อฝูหลินจากไปแล้วหลิวผิงอันก็ก้มลงมองโคมไฟทรงกลมสีขาวซึ่ง

นางใช้ผ้าไหมเนื้อดที�าขึ้นเองกบัมอื โคมไฟสองอนันี้ ด้านล้างสุดตรงต�าแหน่ง

ที่เป็นจานส�าหรบัวางเทยีนไขถูกออกแบบให้สามารถหมุนออกและหมุนเข้าได้ 

เพื่อให้สามารถดับเทียนและจุดขึ้นมาใหม่ ทั้งยังหมุนเปลี่ยนใหม่ได้อย่าง

สะดวก บ่งบอกชดัว่าจะแขวนเอาไว้ในอกีหลายวนัหลงัจากนี้

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองกิ่งเฟิงช้าๆ ท่วงท่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความ 

มุ่งมั่นยามที่มองหากิ่งที่นางจะสามารถเอื้อมถึง ราวกับว่าการกระท�านั้นคือ

ความตั้งใจอนัแรงกล้าของนาง ทว่าความสูงของนางกลบัเป็นอุปสรรค เพราะ

ไม่ว่าจะพยายามเพยีงใด นางกเ็อื้อมไปไม่ถงึกิ่งที่นางคาดหวงั

เมื่อความพยายามไม่เป็นผล หญงิสาวจงึเพยีงแค่นั่งลงมองโคมไฟที่เพิ่ง

จุดขึ้นเงยีบๆ
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“ต้องการให้ช่วยหรอืไม่”

เสยีงดงัขึ้นที่คฤหาสน์ฝั่งตรงข้ามท�าให้นางสะดุ้ง เป็นเฉนิเซี่ยเฟิงที่ยนื

อยู่ในความมดื นานเท่าไรแล้วที่เขามายนือยู่ตรงนี้ หลวิผงิอนัเองกส็ุดรู้

เมื่อหญงิสาวไม่ตอบรบั ชายหนุ่มพลนักระโดดลงบนเรอืล�าเลก็ที่จอด

อยู่ เขาใช้ไม้พายดันกับตลิ่งเพื่อส่งให้เรือลอยออกห่างจากท่าน�้า ไม่นานเรือ 

ล�าน้อยกล็อยมาหยุดฝ่ังคฤหาสน์ของหลวิผงิอนั จากนั้นจงึขึ้นจากเรอืแล้วเดนิ

มาหยุดตรงหน้านาง

“กิ่งไหนหรอื” เฉนิเซี่ยเฟิงรบัโคมไฟอนัที่นางถอือยู่มาไว้ในมอื ก่อนที่

เขาจะเอ่ยถามแล้วเงยหน้ามองยงัจุดที่นางมองอยู่ก่อนหน้านี้ “กิ่งนี้กระมงั”

หลิวผิงอันเงยหน้ามองตามแล้วพยักหน้าให้เขา ชายหนุ่มยิ้มรับพลาง

เอื้อมไปแขวนโคมไฟให้นาง ถึงตอนนี้หลิวผิงอันจึงได้มีโอกาสมองพิจารณา

ชายหนุ่มตรงหน้าอย่างละเอียด เขาสูงกว่านางมาก ไม่ต้องพยายามเขาก็

สามารถแขวนโคมไฟโดยไม่ได้มที่าทลี�าบากอะไร เป็นนางเสยีอกีที่สูงเพยีงแค่

หวัไหล่ของเขาเท่านั้น

ภายใต้แสงจากโคมไฟของหลวิผงิอนั ใบหน้าอ่อนโยนของเฉนิเซี่ยเฟิง

ท�าให้หญงิสาวรูส้กึประหลาดใจยิ่งนกั นางไม่คดิว่าในยามที่ต้องการความสงบ

เช่นนี้ การได้พบกบัเขาและได้ยนิเสยีงทุม้รื่นหดูงัอยูข้่างๆ หาได้เป็นการรบกวน

ดงัที่นางกงัวล ตรงกนัข้าม บรรยากาศรอบตวัของบุรุษผู้นี้กลบัให้ความรู้สกึ

คล้ายกบัแสงอ่อนๆ ของแดดยามเช้า ดูสดชื่น อบอุ่น อ่อนโยน พานให้ผู้คน

ที่อยู่ใกล้รู้สกึสงบ

“เหตุใดจึงออกมาคนเดียวมืดๆ แม้ละแวกนี้จะสงบเงียบดูเหมือนจะ

ปลอดภยั แต่กห็าชะล่าใจได้ไม่” น�้าเสยีงละมุนของเขายงัคงเอ่ยต่อไป ในขณะ

ที่มอืกช็่วยนางจุดไฟและแขวนโคมอกีอนั

“เสร็จแล้ว” เขาเอ่ยด้วยรอยยิ้ม ดวงตายังคงจับจ้องไปยังโคมไฟ 

เนื่องจากมองเหน็รูปวาดที่นางวาดลงไป

“นี่เพิ่งจะเริ่มต้นฤดูร้อน เหตุใดจงึวาดภาพใบเฟิงสสี้มแล้วเล่า อกีตั้ง
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หลายเดอืนกว่าจะถงึวนัลี่ชวิ17 ที่ใบเฟิงจะเริ่มเปลี่ยนส”ี เฉนิเซี่ยเฟิงหนัมาถาม

นาง

“หาได้มคีวามหมายใด เพยีงอยากวาดเท่านั้น” นางตอบเขาด้วยน�้าเสยีง

ราบเรยีบ ก่อนจะหนัหลงัเดนิไปนั่งแล้วรนิชาส่งให้เขา นั่นท�าให้เฉนิเซี่ยเฟิงเดนิ

ไปนั่งลงข้างนางอย่างไม่อดิออด ทั้งสองจบิชาเงยีบๆ สายตากจ็้องมองโคมไฟ

สองอนัที่แขวนอยู่โดยไร้บทสนทนาไปครู่ใหญ่

“ข้าไม่รบกวนคุณหนูหลวิแล้ว ขอตวั”

หลงัจากนั่งเงยีบอยูน่านมากเฉนิเซี่ยเฟิงกไ็ด้สต ิเขาไม่เคยรูม้าก่อนเลย

ว่าการนั่งนิ่งๆ ท่ามกลางความเงยีบยามค�่าคนืเช่นนี้กส็ามารถท�าให้ผ่อนคลาย

ได้เช่นกนั ที่ส�าคญั เขาผ่อนคลายมากไป กระทั่งลมืไปเสยีสนทิว่าวนันี้นดักบั

เยี่ยเผิงเย่ที่หอสุรา เนื่องจากอีกฝ่ายต้องการฉลองวันเกิดกับเขาตามประสา

ชายหนุ่ม

“อนัที่จรงิวนันี้เป็นวนัเกดิของข้า ข้ามนีดักบัเผงิเย่ก่อนแล้ว”

“ข้าไม่ทราบมาก่อนจงึไม่ได้เตรยีมของขวญั ไว้จะส่งของขวญัย้อนหลงั

ไปให้อย่างแน่นอน”

“คุณหนูหลิว ที่ข้าบอกหาใช่เพราะต้องการของขวัญ แต่เพราะ...”  

เฉินเซี่ยเฟิงเลิกคิ้วราวกับเพิ่งนึกขึ้นได้ เขาจะพูดออกไปได้อย่างไรว่าก�าลัง 

รู้สกึเสยีดายที่ไม่ได้นั่งเป็นเพื่อนนางให้นานขึ้นอกีหน่อย

“เพราะคดิว่าเผงิเย่คงรอข้านานแล้วกระมงั” เขาปดออกไปเช่นนั้น

“จะอย่างไรข้าก็ต้องขอบคุณคุณชายเฉิน” นางเอ่ยขอบคุณเขาจาก 

ใจจรงิ สงัเกตได้จากดวงตาที่เปิดเผยเป็นครั้งแรกของนาง ก่อนที่จะกลบัมา

ราบเรยีบเช่นเดมิอย่างรวดเรว็

“คนกนัเองหาต้องเกรงใจไม่” เฉนิเซี่ยเฟิงจากไปเงยีบๆ ใบหน้าของเขา

ยงัคงสุภาพอ่อนโยน

17 ลี่ชวิ คอืวนัเริ่มฤดูใบไม้ร่วง ตรงกบัวนัที่ 7 - 9 สงิหาคม
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หลวิผงิอนัหาได้มองตามว่าหลงัจากข้ามฝ่ังไปแล้วอกีฝ่ายเดนิกลบัเข้าไป

ในคฤหาสน์ตระกูลเฉนิหรอืไม่ นางเอาแต่จ้องมองโคมไฟและพมึพ�าคนเดยีว

อย่างครุ่นคดิ

“จนกว่าใบเฟิงจะเปลี่ยนสี จนกว่าจะถึงเวลาที่ข้าควรต้องไปจากเมือง 

กุ้ยโจว”

เสยีงของนางแผ่วเบา กระทั่งกลายเป็นเสยีงกระซบิกบัตวัเอง จากนั้น

ไม่นานร่างอรชรกห็นัหลงัเดนิกลบัเข้าไปในคฤหาสน์ โดยที่นางไม่ได้รบัรู้เลย

ว่ายงัมดีวงตาคู่หนึ่งมองตามจนนางลบัสายตาไป

“เจ้าเป็นคนเช่นไรกนัแน่คุณหนูหลวิ” เฉนิเซี่ยเฟิงพมึพ�ากบัตวัเอง

เมื่อครู่เขามองเหน็ความสบัสนลงัเลในดวงตาของนาง แต่เขาไม่อาจเดา

ได้ว่ามาจากเรื่องใด เพราะนางสามารถซ่อนเอาไว้ได้อย่างรวดเร็ว ดูเหมือน

หญงิสาวคล้ายมเีรื่องในใจและยงัแก้ไม่ตก

แม้ว่าเขาจะได้สนทนากบันาง แต่นางกลบัให้ความรู้สกึที่คล้ายมคีล้าย

ไม่ม ีราวกบัว่านางคอืผู้ที่เขาไม่อาจจบัต้องได้ ราวกบัว่านางหาได้มตีวัตนไม่

วันต่อมา เฉินเซี่ยเฟิงออกจากคฤหาสน์แต่เช้า เนื่องจากเขาเขียน

จดหมายถงึเฮยหลางเอาไว้ ตั้งใจจะเอาไปส่งร้านหงเตงิหลง ทว่าระหว่างที่ง่วน

อยู่ในร้านหงเตงิหลง เขากลบัได้ยนิเสยีงของเยี่ยจิ้งอี้กบัผู้ตดิตามเสยีก่อน

“คุณชายรอง ได้เรื่องแล้วขอรบั”

“ว่ามา”

“แม่นางหลวิเพิ่งจะออกจากคฤหาสน์ ตอนนี้อยูท่ี่หอวสนัต์ธาราขอรบั”

“ตาม!” เยี่ยจิ้งอี้เอ่ยโดยไม่ได้สงัเกตเลยว่าเฉนิเซี่ยเฟิงยนืขมวดคิ้วอยู่

ห่างออกไปไม่กี่ก้าว ชายหนุ่มครุ่นคิดครู่ใหญ่ ก่อนจะก้าวตามออกไปโดยที่ 

เขาเองกไ็ม่แน่ใจว่าเหตุใดจงึท�าเช่นนั้น

เฉินเซี่ยเฟิงย�้ากับตัวเองหลายคราว่าอย่าให้ความลึกลับซับซ้อนของ

หญงิสาวดงึดดู ทวา่เมื่อมอีะไรเกี่ยวกบัหญงิสาวมาสะกดิใจเพยีงเลก็น้อย เขา
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กลบัไม่อาจห้ามความอยากรู้อยากเหน็เกี่ยวกบัตวัหลวิผงิอนัเอาไว้ได้ กว่าจะ

รู้ตวัอกีท ีเขากม็ายนือยู่ที่หอวสนัต์ธารา โดยมลีี่จวนิยนืขมวดคิ้วจ้องมองเขา 

ราวกบัไม่เข้าใจการกระท�าของเขาเช่นกนั

“ข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าเรามาท�าอะไรที่นี่ แต่ไหนๆ ก็มาแล้ว เข้าไปดู 

เสยีหน่อยเถอะ แม่นางหลวิเพิ่งจะย้ายมา น่าจะไม่รู้ว่าเยี่ยจิ้งอี้หาใช่คนน่าคบหา 

แม้ข้าจะรู้ว่านางเฉลยีวฉลาดกเ็ถอะ”

ประโยคหลังเขากระซิบกับตัวเองเบาๆ ทว่าลี่จวินที่ยืนห่างไปไม่กี่ก้าว

ได้ยนิเข้ากลบัยิ่งกงัวลมากขึ้น เดมิทนีี่เป็นแผนการของหลวิผงิอนั เขาได้ยนิ

มาจากตงหลิวว่าหญิงสาวต้องการตีสนิทกับคุณชายใหญ่และคุณชายรอง 

ตระกูลเยี่ย

ความจรงิแล้วลี่จวนิสามารถดงึความสนใจของเฉนิเซี่ยเฟิงออกไปจาก

เรื่องนี้ได้โดยง่าย ทว่าเขาพลันเปลี่ยนใจเพราะอยากรู้ว่าหลิวผิงอันจะแก้

สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนอืจากการคาดเดาของนางอย่างไร หากนางต้องการ

ดึงดูดความสนใจของคนตระกูลเยี่ย โดยที่อีกทางหนึ่งไม่เป็นการผิดต่อ 

เยี่ยเผงิเย่ ทั้งยงัต้องพยายามผูกมติรกบัเยี่ยจิ้งอี้และเยี่ยจิ้งเสยีนไปด้วย

แม้ลึกๆ แล้วเขาจะดูออกว่าผู้ที่ได้รับการยอมรับจากอดีตประมุข 

วังเจ็ดดาวคงไม่ธรรมดา แต่เขาก็ยังอยากจะลองหยั่งเชิงนางสักครั้ง โดยใช้

เรื่องวนันี้ช่วยในการตดัสนิ

หอวสันต์ธาราอันที่จริงแล้วอดีตเคยเป็นร้านสุรา ทว่าในยามนี้มี 

พ่อครวัชื่อเสยีงโด่งดงัมาซื้อกจิการต่อ ทั้งยงัเปิดเป็นร้านอาหาร ด้วยอาหาร

เลศิรส บวกกบัชื่อเสยีงของพ่อครวัซึ่งเคยท�างานในวงัหลวงแคว้นเว่ย ท�าให้ 

ที่นี่มผีู้คนมากมายจากทั่วสารทศิแวะเวยีนเข้ามาลิ้มรส

หลวิผงิอนัมองเหน็เยี่ยจิ้งอี้ ผูไ้ด้รบัฉายาคณุชายเจ้าส�าราญเมอืงกุ้ยโจว 

นับตั้งแต่อีกฝ่ายเดินเข้ามายังหอวสันต์ธารา เขาช่างสมกับเป็นผู้ที่ชาวเมือง 

กุย้โจวยกให้เป็นคณุชายหน้าหยกเสยีจรงิๆ ใบหน้าของเขาสะสวยราวกบัอสิตร ี
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ผวิพรรณขาวเนยีนสะอาดสะอ้าน จมูกโด่งคมสนั ดวงตาเปล่งประกาย คิ้วหนา

เรียวยาว และริมฝีปากบางที่รับกับแนวกรามได้รูป ส่งให้ใบหน้าของเขา 

หล่อเหลา แลดูราวกบัรูปสลกัที่ถูกปั้นแต่งมากกว่าจะเป็นบุรุษผู้หนึ่ง

ชื่อเสยีงของ ‘คุณชายหน้าหยกเจ้าส�าราญ’ ของเยี่ยจิ้งอี้ หลวิผงิอนัเชื่อ

แล้วว่าไม่ได้มาจากความเจ้าชู้มากรกัเพยีงอย่างเดยีวเท่านั้น หญงิสาวคดิแล้ว

เลิกคิ้วมองผู้ที่เดินตรงเข้ามานั่งลงตรงข้ามโดยไม่ได้เอ่ยอะไร แต่นางก็เพียง

ยิ้มบางๆ กบัการกระท�าอนัไร้มารยาทนั้น

“คุณชายท่านนี้...”

เยี่ยจิ้งอี้เลกิคิ้วมองตงหลวิที่เพิ่งจะลุกขึ้น แล้วเดนิไปยนืข้างหลงัหญงิ

สาวเงยีบๆ “แม่นางหลวิ ข้าเคยได้ยนิมาบ้างว่าท่านไปไหนมาไหนกบัผู้ตดิตาม 

แต่เหตุใดจงึให้เขานั่งร่วมโต๊ะเล่า”

น�้าเสียงที่เขาใช้ท�าให้หลิวผิงอันต้องสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อระงับ

อารมณ์โกรธที่พลุ่งพล่านขึ้นมาจนแทบห้ามไม่อยู่

“พี่ตงเป็นผู้คุ้มกนัความปลอดภยั หาใช่บ่าวไพร่”

“แต่อย่างไรกน็่าจะแยกแยะนายบ่าว...”

“คุณชาย” นางขดัจงัหวะขึ้นทนัท ี “ข้าต้องขออภยั แต่ข้าหาได้รู้จกักบั

ท่านเป็นการส่วนตวัมาก่อน”

แม้แผนการของนางคอืตสีนทิกบัเขา แต่ถงึขั้นนี้นางแทบจะรกัษาความ

สุขุมเอาไว้ไม่ได้ หากไม่ใช่เพราะท่าททีี่ยงัคงเยอืกเยน็ของตงหลวิ มหีรอืนาง

จะทนความไร้มารยาทของอกีฝ่ายได้

“จรงิสนิะ ข้าลมืแนะน�าตวัไป” เขาหน้าม้านไปเลก็น้อย เพราะไม่คดิว่า

นางจะไม่รู้จักเขา ทั้งยังไม่มีท่าทีสนใจในรูปลักษณ์ภายนอกที่เขาภูมิใจว่า

สามารถมดัใจหญงิสาวที่ตนหมายปองเอาไว้ได้

“ข้าแซ่เยี่ย มีนามว่าจิ้งอี้ เมื่อวานได้ยนิว่าเจ้าไปเยอืนร้านแพรพรรณ 

หากเจ้าต้องการความช่วยเหลอื ข้าเยี่ยจิ้งอี้สามารถ...”

“ขอบคุณคุณชายเยี่ย แต่เมื่อวานนี้คุณชายใหญ่เองกร็บัปากข้าแล้วว่า
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หากมแีพรพรรณเข้ามาใหม่ เขาจะส่งไปให้ข้าเลอืกที่คฤหาสน์ด้วยตวัเอง”

เยี่ยจิ้งอี้หน้าตึง แต่ไม่นานก็พลันนึกขึ้นได้จึงค่อยๆ แย้มยิ้มออกมา  

“ข้าเองกเ็ป็นผู้ดูแลร้านเครื่องกระเบื้องตระกูลเยี่ยที่ส่งเข้าวงัหลวง หากว่าเจ้า

ยงัขาดแคลนของสวยๆ งามๆ เอาไว้ตกแต่งภายในคฤหาสน์ ข้าสามารถช่วย

เจ้าได้”

การปรากฏตัวของหลิวผิงอันที่หอวสันต์ธารานับว่าได้รับความสนใจ

จากคุณชายและคุณหนูตระกูลใหญ่ซึ่งก�าลังดื่มด�่ากับอาหารและสุรารสเลิศ 

การที่เยี่ยจิ้งอี้เดนิเข้ามาสนทนากบันางโดยตรงเช่นนี้ ท�าให้ผู้อื่นเริ่มซุบซบิกนั

มากขึ้น

ผู้คนต่างคาดเดาว่าทั้งสองรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ และการพบกันใน

ครั้งนี้เป็นการนัดพบกันหรือไม่ เพราะไม่มีชาวเมืองกุ้ยโจวผู้ใดที่ไม่ได้ยิน 

ชื่อเสยีงความเจ้าชูม้ากรกัของคณุชายรองผู้นี้ ทั้งนี้ตวัเขาแต่งฮหูยนิเอกไปแล้ว 

ยังแต่งฮูหยินรองและอนุอีกหลายคน นับรวมทั้งสิ้นแปดคน ครั้งนี้เยี่ยจิ้งอี้ 

ถงึกบันดัพบกบัหลวิผงิอนั ซึ่งนางคอืหญงิสาวที่ชาวเมอืงกุ้ยโจวกว่าเก้าในสบิ

ส่วนก�าลงัพดูถงึ ในเรื่องของความร�่ารวยนั้นหามผีูใ้ดกงัขา เพราะนางสามารถ

ซื้อคฤหาสน์หลงังามในย่านคหบด ีและย้ายเข้าไปอยูใ่นเวลาอนัรวดเรว็ กระนั้น

ชาวเมอืงกุ้ยโจวกย็งัคงสงสยั เรื่องที่นางเป็นใครมาจากไหนต่างหาก

“ได้ยินมาว่าแม่นางหลิวเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่เมืองกุ้ยโจว ทั้งยังมองหา 

สาวใช้และคนงานในคฤหาสน์ หากมีอะไรที่ข้าพอจะช่วยได้ ขอแม่นางหลิว 

อย่าได้เกรงใจ” เยี่ยจิ้งอี้ออกตวัทนัททีี่บทสนทนาเริ่มต้นขึ้น

“ขอบคุณคุณชายเยี่ย แต่ข้า...”

“เรียกข้าว่าพี่จิ้งอี้ก็ได้ อีกหน่อยคิดว่าเรายังต้องไปมาหาสู่กันบ่อยๆ  

เจ้าเองเพิ่งมาอยู่ที่นี่ คงยงัมหีลายเรื่องที่อยากรู้แต่ไม่มใีครให้ถามกระมงั”

หลวิผงิอนัเพยีงแค่ยิ้ม ไม่ตอบรบัหรอืไม่ปฏเิสธ ทว่าไม่คาดว่าอกีฝ่าย

จะรุกนางโดยไม่รอให้นางมปีฏกิริยิาใดๆ จากการโดนเขาเกี้ยวพา

“ข้าควรเรยีกเจ้าว่าอนัเอ๋อ เอ...หรอืเรยีกว่าผงิผงิดกีว่า เจ้าว่าดหีรอืไม่”
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“เรียนคุณชายเยี่ย เรียกข้าว่าแม่นางหลิวเช่นเดิมน่าจะเหมาะสมกว่า” 

หญงิสาวเลอืกใช้น�้าเสยีงสภุาพกบัเขา ก่อนสายตาจะละไปจากเยี่ยจิ้งอี้ แต่นาง

พลนัเลกิคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจเมื่อสบตากบัเฉนิเซี่ยเฟิงที่ก�าลงัเดนิตรง

เข้ามา

“คุณชายเฉนิ”

เฉนิเซี่ยเฟิงส่งยิ้มให้นาง ก่อนจะแอบเหลอืบไปสงัเกตท่าทขีองเยี่ยจิ้งอี้ 

ซึ่งตอนนี้หนัมามองเขาเช่นกนั เขามั่นใจว่าหลวิผงิอนัมองออกอย่างแน่นอนว่า

โดนอีกฝ่ายเกี้ยวพา ดังนั้นเขาจึงตั้งใจเข้ามาขัดจังหวะของเยี่ยจิ้งอี้เพื่อช่วย 

ไม่ให้นางรู้สกึอดึอดั

“ข้ามาช้าต้องขออภยัแม่นางหลวิด้วย คารวะพี่จิ้งอี้ ไม่นกึว่าท่านเองก็

อยู่ที่นี่ด้วย” เฉนิเซี่ยเฟิงเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

หลิวผิงอันได้ยินก็เลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ ก่อนจะเปลี่ยนท่าท ี

ไปอย่างรวดเรว็เพราะผู้คนรอบข้างเริ่มหนัมามองและซุบซบิกนั

“ข้าเองกเ็พิ่งมาถงึได้ไม่นาน พอดบีงัเอญิพบกบัคุณชายเยี่ยที่นี่ เขายงั

เสนอให้ข้าเข้าไปชมเครื่องกระเบื้องที่ร้านตระกูลเยี่ยด้วย”

หลวิผงิอนัเน้นค�าว่าบงัเอญิพบกบัเยี่ยจิ้งอี้ ซึ่งนางเองกม็ั่นใจว่าทุกคน

ที่แอบฟังบทสนทนาอยู่ต้องได้ยินอย่างแน่นอน ทั้งนี้นางเข้าใจในการกระท�า

ของเฉนิเซี่ยเฟิงด ีจงึจ�าเป็นต้องไว้หน้าเขาด้วยการคล้อยตาม เขาท�าเช่นนี้เพราะ

ต้องการช่วยนาง เรื่องนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดข่าวลือฉันชู้สาวระหว่างนางกับ 

เยี่ยจิ้งอี้ขึ้น

ทว่าเขาลืมไปหรือไม่ว่าท�าเช่นนี้ก็เท่ากับพูดเป็นนัยว่านางนัดพบกับเขา

แทน

“พูดถึงร้านเครื่องกระเบื้อง พี่จิ้งอี้ วันนี้ท่านไม่ต้องไปที่ร้านเช่นกัน

หรอกหรอื อาเย่บอกว่ามเีครื่องกระเบื้องที่ส่งเข้าวงัหลวงถูกส่งกลบัไปที่ร้าน 

เหตุใดท่านที่เป็นผู้ดูแลกลบั...”

“อะไรนะ!” เหน็ชดัว่าเยี่ยจิ้งอี้หารู้เรื่องนี้ไม่ ใบหน้าเขยีวคล�้าด้วยความ
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โกรธ ลุกพรวดขึ้นแล้วเดนิจากไปโดยไม่แม้แต่จะเอ่ยค�าร�่าลา

“สงสัยเขาคงจะไม่รู้จริงๆ สินะ” เฉินเซี่ยเฟิงแสร้งท�าเป็นถอนหายใจ 

ทว่าหลวิผงิอนัมหีรอืจะมองไม่ออกว่าเขาตั้งใจหลุดพูดออกมา

“ยงัไงหากแม่นางหลวิไม่รงัเกยีจ มื้อนี้ข้าขอเป็นเจ้ามอืเอง ถอืเป็นการ

ต้อนรบัเจ้าสู่เมอืงกุ้ยโจว” เฉนิเซี่ยเฟิงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้ม

หลวิผงิอนัเองกต็อบรบัโดยด ีไหนเลยนางจะปล่อยโอกาสนี้ให้หลดุลอย

ไป เพราะอย่างไรเสียนางก็ตั้งใจจะผูกมิตรกับเขาอยู่แล้ว “เช่นนั้นท่านจะว่า

อะไรหรอืไม่หากข้าให้พี่ตงร่วมโต๊ะ ท่านเองกใ็ห้พี่ชายท่านนี้มานั่งกบัเรากไ็ด้” 

นางถามอย่างลงัเล เพราะเมื่อครู่เยี่ยจิ้งอี้แสดงออกชดัว่าเขารงัเกยีจอกีฝ่ายที่

เป็นเพยีงผู้ตดิตามของนาง

“คณุหน”ู ตงหลวิที่ยนืนิ่งราวกบัไร้ตวัตนมาตลอดขมวดคิ้ว ส่วนลี่จวนิ

ไม่พูดอะไรมาก เขาเพยีงก้าวเข้ามานั่งลงข้างผู้เป็นนายทนัททีี่เฉนิเซี่ยเฟิงพยกั

หน้าด้วยรอยยิ้ม

“พวกท่านทั้งสองตามสบาย” เหน็ได้ชดัว่าเฉนิเซี่ยเฟิงมท่ีาทกีระตอืรอืร้น

ขึ้นกว่าเดมิ “ครั้งก่อนพบพี่ตงยงัอยากจะสนทนาด้วย แต่จนใจเพราะเกรงว่า

จะเป็นการรบกวน ความจรงิแม้ข้าจะไม่ใช่ผู้ฝึกยทุธ์แต่ข้ากลบัชอบสะสมกระบี่ 

ยิ่งเหน็กระบี่ของท่านแล้ว ข้ากร็ู้ว่าเป็นกระบี่ล�้าค่า พี่ลี่เป็นคนคุ้มกนัของข้าแต่

เขาไม่พกพากระบี่ หาไม่แล้วข้าคงยกกระบี่ที่ข้าสะสมให้เขาถอืสกัเล่ม ดูแล้ว

น่าเกรงขามกว่าเดนิตวัเปล่าเป็นไหนๆ”

“เอ่อ...” หลิวผิงอันสบตากับตงหลิว ทว่าอีกฝ่ายกลับนิ่งเฉย นางจึง

มั่นใจว่ากระบี่ที่ตงหลิวถืออยู ่คงไม่เปิดเผยร่องรอยของเจ็ดดวงดาวแต่ 

อย่างใด

“หาใช่กระบี่ล�้าค่าอะไร แต่ถ้าคุณชายเฉนิสนใจจะดูกย็่อมได้” ตงหลวิ

ยื่นกระบี่ไปให้เฉนิเซี่ยเฟิงดู

“เช่นนั้นข้าไม่เกรงใจแล้ว”

ท่าทเีหมอืนเดก็พบของเล่นถูกใจของเขา ท�าให้หลวิผงิอนัอดที่จะกลั้น
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ยิ้มไม่ได้ เขาช่างไม่รู้ตวัเอาเสยีเลยว่าท่าทขีองเขาในยามนี้นั้นช่างแตกต่างจาก

คุณชายผู้สุขุมสุภาพอ่อนโยนที่เขาเคยแสดงออกเป็นอย่างยิ่ง

“ขอบคุณท่านอีกครั้ง” หลิวผิงอันเอ่ยขอบคุณเขาเมื่อบทสนทนาเรื่อง

กระบี่ของเขากับตงหลิวจบลง และตงหลิวก็เริ่มชวนลี่จวินพูดคุยราวกับเพิ่ง

ท�าความรู้จกักนัต่อหน้าเฉนิเซี่ยเฟิง

เฉินเซี่ยเฟิงเพียงยิ้มรับ เขาไม่ได้พูดอะไรเนื่องจากรู้ดีว่านางขอบคุณ

เขาเรื่องใด

เมื่อดื่มด�่ากบัอาหารเลศิรสเสรจ็เรยีบร้อย เฉนิเซี่ยเฟิงกบัหลวิผงิอนัก็

เดนิออกมาจากหอวสนัต์ธารา รถม้าของทั้งสองมาจอดรอรบัอยู่ก่อนแล้ว แต่

ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันกลับ เงาร่างสีขาวของสตรีที่เหินกายจาก

หลงัคาฝั่งตรงข้ามพลนัปรากฏขึ้น

“มคีนร้าย จบัคนร้ายทเีรว็เข้า!”

เสยีงตะโกนที่ดงัมาจากทางแยกด้านหน้า พร้อมกบัเสยีงของมอืปราบ

เมอืงกุ้ยโจวที่ก�าลงัวิ่งไล่ล่าเงาร่างสขีาวนั้นท�าให้ผู้คนที่อยู่รายรอบแตกตื่น

‘พี่อูโ๋ป!’ หลวิผงิอนัขมวดคิ้ว เมื่อมองเหน็ใบหน้าอนัคุ้นเคยของคนที่ถูก

ตามล่าโดยคนของทางการ นางสบตากบัตงหลวิ ก่อนพยกัหน้าให้เขาตามไป

ตงหลิวเหินกายออกไป โดยตะโกนฝากหลิวผิงอันไว้กับลี่จวินและ 

เฉนิเซี่ยเฟิง ความจรงิต้องบอกว่าเขาฝากนางเอาไว้กบัลี่จวนิ เพราะหาไม่แล้ว

เขาคงไม่กล้าฝากชีวิตของผู้เป็นนายไว้ในมือผู้อื่น แต่ที่ต้องบอกเฉินเซี่ยเฟิง 

กเ็พราะในยามนี้อกีฝ่ายเป็นนายของลี่จวนิ

“แม่นางหลวิ” เฉนิเซี่ยเฟิงมองตามสายตาของหญงิสาวทนัททีี่เหน็แล้ว

ว่านางไม่ยอมขยบัตวัขึ้นรถม้า

“ข้าอยากไปดูหน่อยว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้น” นางเอ่ยกับเฉินเซี่ยเฟิง แต่

กลบัลอบสบตากบัลี่จวนิที่แอบพยกัหน้า ก่อนจะหนัมามองผู้เป็นนาย

“คุณชาย ดูเหมอืนจะเป็นเรื่องใหญ่ ทางการไม่เคยระดมมอืปราบออก

ไล่ล่าคนร้ายมากมายถงึเพยีงนี้มาก่อน ยงัไงเรา...”
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เฉนิเซี่ยเฟิงถอนหายใจ เขาพอจะมองออกว่าหลวิผงิอนักบัลี่จวนิต่างก็

ให้ความสนใจกับคดีที่เพิ่งเกิด ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นคดีอะไร “เช่นนั้นไปดูก่อน

ก็ได้” เอ่ยจบก็หันไปสั่งคนขับรถม้าของทั้งสองตระกูลให้รอก่อน จากนั้นจึง

เดนิไปยงัทศิทางที่เกดิเหตุซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนกั

เมื่อเดินพ้นมุมถนนซึ่งตัดกับถนนสายหลัก กลุ่มคนที่มุงดูคนของ

ทางการก�าลงัปฏบิตัหิน้าที่เริ่มหนาตาขึ้น กว่าที่คนทั้งสามจะแหวกฝงูชนเข้าไป

ในตรอกเล็กๆ และรับรู้ว่าเป็นคดีฆาตกรรม ก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ใช้ผ้าขาว

คลุมศพในที่เกดิเหตุเสยีแล้ว

“ตรอกนี้เป็นของตระกลูจาง ที่นี่เป็นห้องเช่าที่ถกูแบ่งเป็นห้องเลก็ๆ เพื่อ

ให้ชาวบ้านที่ไม่มเีรอืนเป็นของตวัเองเช่าอยู่ ข้าจะลองเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ดูว่า

เกดิอะไรขึ้น คณุหนหูลวิ เจ้ารออยูต่รงนี้กบัพี่ลี่” เฉนิเซี่ยเฟิงเดนิเข้าไปสอบถาม 

เขาเลอืกที่จะไปถามดว้ยตวัเอง เนื่องจากมองเหน็สหายของบดิาซึ่งเป็นหนึ่งใน

มอืปราบอาวุโสก�าลงัปฏบิตัหิน้าที่อยู่

“พี่ลี่ ท่านว่าพี่ตงจะตามพี่อู๋โปทนัหรอืไม่”

“หากเป็นข้าอาจทัน แต่ถ้าเป็นตงหลิวข้าไม่มั่นใจนัก เขาเข้ามาภายใน

ก�าแพงเมืองไม่บ่อยนัก แม้อู๋โปจะเข้าเมืองมาได้ไม่นาน แต่นางออกจาก

คฤหาสน์บ่อยที่สดุเพราะต้องไปตลาด นางรูท้างหนทีไีล่ในเมอืงดกีว่าเขา ทั้งยงั

รู้แทบจะทุกตรอกซอกซอย”

“ท�าไมนางจงึเกี่ยวพนัคดฆีาตกรรมได้นะ” หญงิสาวพมึพ�ากบัตวัเอง

ลี่จวินพลันรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาจึงอดที่จะเอ่ยถามไม่ได้ “เหตุใดจึง

คดิว่านางเพยีงเกี่ยวพนั ในเมื่อเหน็อยู่ว่าพวกเขาไล่ล่านาง เหตุใดจงึไม่คดิว่า

นางจะเป็นฆาตกร ในเมื่อท่านเองกร็ู้ฐานะที่แท้จรงิของนางแล้ว”

“ไม่ใช่นาง”

“ท�าไมจงึคดิเช่นนั้น”

“เพราะนางมเีสี่ยวฮวนฮวนกบัเสี่ยวหย ูนางไม่มทีางท�าเรื่องโง่ๆ แน่นอน 

ที่ข้าให้ความสนใจคอืเดก็สองคนนั้นเป็นใคร มคีวามส�าคญัยงัไงกบันาง และ
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นางมาท�าอะไรที่นี่มากกว่า”

“แต่ไหนแต่ไรมานางมักจะเก็บตัว พวกเราไม่มีใครเลยที่สนิทกับนาง 

พอที่นางจะเล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง แต่นางหลุดปากบอกว่าอยากฆ่าเยี่ยตงเจยีง

เพราะท่าน” ลี่จวนิเอ่ย

“นั่นสนิะ นางน่าจะมคีวามแค้นกบัเยี่ยตงเจยีงไม่น้อย” หลวิผงิอนัลด

เสยีงลงเมื่อเฉนิเซี่ยเฟิงเดนิกลบัมา

“คนตายเป็นแม่ค้าที่ตั้งแผงบะหมี่กลางตลาด ก่อนตายมคีนมาหานาง 

และได้ยนิเสยีงขา้วของตกแตก ก่อนจะมเีสยีงตะโกนว่ามคีนตาย หลงัจากนั้น

ผู้ต้องสงสยักห็นไีป” เฉนิเซี่ยเฟิงขมวดคิ้วเลก็น้อย ราวกบัเขาจบัสงัเกตได้ว่า

มสีิ่งผดิปกติ

“ท�าไมหรอื” หลวิผงิอนัสงัเกตท่าทขีองเขาแล้วอดแปลกใจไม่ได้

“เจ้าหน้าที่ชันสูตรคร่าวๆ ว่าผู้ตายน่าจะหมดลมหายใจมากว่าชั่วยาม

แล้ว ดงันั้นไม่แน่ว่าสตรผีูน้ั้นจะเป็นฆาตกร ที่น่าแปลกกว่านั้นคอืนางหนที�าไม 

เหตุใดไม่อยู่พสิูจน์ความบรสิุทธิ์ ยงัม.ี..ไม่มใีครรู้ว่าคนที่ตะโกนคอืใคร รู้แต่

ว่าเป็นเสยีงบุรุษ”

“น่าแปลก” หลวิผงิอนัพยกัหน้าก่อนจะมองเข้าไปในห้องเช่าของผู้ตาย 

ด้านในยงัมเีจ้าหน้าที่ก�าลงัจดนบัจ�านวนข้าวของและวาดภาพจ�าลองของสถานที่

เกดิเหต ุนางจ้องบางอย่างที่วางบนโต๊ะอยูน่าน จนกระทั่งเฉนิเซี่ยเฟิงเรยีกนาง

“เราสมควรกลบัได้แล้ว อย่าอยู่ที่นี่นานเลย”

“ได้ อย่างไรเสยีข้ากต็้องไปรอพี่ตงที่คฤหาสน์”

“ข้ากบัพี่ลี่จะไปส่งเจ้าก่อน”

“แต่เส้นทางออกจะอ้อมไปไกลนกั” นางปฏเิสธ

“พี่ตงฝากให้ข้าดูแลเจ้า ดังนั้นให้ข้าไปส่งเจ้าที่คฤหาสน์เถอะ” เฉิน-

เซี่ยเฟิงเอ่ยด้วยรอยยิ้ม ซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ท�าให้หลิวผิงอันจนใจที่จะยืนกราน

ปฏเิสธ เพราะดูเหมอืนเขาจะไม่ยอมรบัการปฏเิสธจากนาง

ในความรู้สกึของหลวิผงิอนั ดเูหมอืนเฉนิเซี่ยเฟิงจะชื่นชมในตวัตงหลวิ
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จรงิๆ ทว่าสิ่งที่นางไม่รูก้ค็อืทั้งความลกึลบัของนางและกลิ่นอายแห่งความตาย

ที่อยูร่ายรอบตวัตงหลวิต่างหากคอืสิ่งที่ดงึดูดเฉนิเซี่ยเฟิงให้สงสยัและพยายาม

ค้นหาค�าตอบ


