
1 คอืหมากรุกจนี

หนึ่ง
พี่สาวในอีกสามปีต่อมา

บนโต๊ะหินมีแท่นฝนหมึกชนิดหนึ่งวางอยู่ กลิ่นหอมของไม้สนที่ 

มาจากหมึกลอยอวลจางๆ อยู่ในอากาศ ทว่าเมื่อลมหอบหนึ่งพัดผ่านร่าง 

ผอมแห้งที่นั่งอยูด้่านข้างนั้น มนักไ็ด้พดัเอากลิ่นใบชาจากข้ารบัใช้ที่ยนือยู่ไกลๆ 

เข้ามาถงึตวัชายผู้นั้นด้วย

หลงัจากพูก่นัถกูวางลงบนแท่นหยกที่ใช้วางพูก่นัแลว้ ชายผูน้ั้นกโ็ปรย

ทรายลงไปเพื่อซับน�้าหมึกให้แห้งสนิทก่อนที่จะเทออกไป แล้วค่อยลงตรา

ประทบัส่วนตวัที่ด้านข้าง

เมื่อเขามองตัวอักษรสวยงามบนกระดาษเนื้อละเอียดที่เหมือนจะ 

แห้งสนทิดแีล้วนั้น เขาจงึพบัเกบ็กลบัเข้าไปในซองจดหมายที่เตรยีมไว้ ก่อน

จะยื่นไปให้พ่อบ้านที่อยู่ข้างกายมารบัไป

“ดูท่าว่านายน้อยจะถูกใจเซี่ยงฉ1ี อนันี้มากเลยนะขอรบั” พ่อบ้านชรา

ที่อยู่ข้างกายชายผู้นั้นกล่าวออกมาพลางเกบ็ซองจดหมายไว้ในอกเสื้อ

นายน้อยผู้นั้นเหลอืบตามองข้ารบัใช้ผู้อาวโุสของบ้านแวบหนึ่ง ก่อนจะ
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หนักลบัไปมองกระดานไม้หนาที่วางอยูบ่นโต๊ะด้วยสหีน้าที่แสดงออกถงึความ

พงึพอใจ

“ความคิดของผู้สร้างหมากกระดานชนิดนี้ไม่เลวเลย” ในขณะที่ก�าลัง

กล่าวออกมา เขาก็เอื้อมมือออกไปลูบไล้ตัวอักษรบางอย่างที่สลักอยู่ด้านข้าง

กระดาน ก่อนจะกล่าวต่อ 

“แต่เดิมกลศึกสงครามได้แต่ถกกันบนแผ่นกระดาษในสภาวะที่ก�าลัง

เกิดสงครามกันเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถูกดัดแปลงมาเป็นหมากกระดาน

เช่นนี้ ข้าเข้าใจว่าส�าหรบัผู้เล่นสามญัทั่วไปอาจเล่นเพื่อขดัเกลาสมาธแิละปัญญา 

หรอือาจเล่นเพื่อฆ่าเวลาในยามว่างกย่็อมได้ ทว่า... ส�าหรบัเหล่าเสนาธกิารแล้ว 

มันคือการสอนวิธีคิดและสอนเรื่องการมองภาพรวมของพื้นที่บนสนามรบ 

ขนาดใหญ่ โดยย่อมนัลงมาให้เลก็เท่ากระดานขนาดหนึ่งฉื่อ2 ที่พกพาสะดวก” 

จากนั้นเขาก็ชี้ไปยังตัวอักษรข้างกระดาน เพื่อชี้ชวนให้คู่สนทนามอง แล้วจึง

เอ่ยต่อ

“ดูข้อความที่สลักอยู่ตรงบริเวณนี้สิ มันกล่าวว่า ‘เรื่องราวในใต้หล้า 

กเ็ป็นเช่นหมากรุกนี้ และหมากรกุหนึ่งกระดานกไ็ม่ต่างจากโลกทั้งใบ’ ประโยค

นี้ตรงใจข้ามากจนไม่อาจมองข้ามการละเล่นรูปแบบนี้ไปได้อีก เห็นได้ชัดว่า 

นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างของพวกนี้ คนสร้างยังเป็นผู้มี

ปัญญาปราดเปรื่องอกีด้วย”

เมื่อได้ยินอีกฝ่ายกล่าวถึงตรงนี้ พ่อบ้านชราก็เริ่มมีรอยยิ้มประดัก 

ประเดดิปรากฏขึ้นมาบ้าง “นายน้อยมู่ขอรบั… ผู้สร้างของชิ้นนี้คอืพวกเดก็น้อย

สกุลกู่นะขอรบั”

“เดก็บ้านสกุลกู่?” เขาเลกิคิ้วทนัทเีมื่อได้ยนิ “นอกจากสร้างน�้าปรุงรส

ที่เรยีกว่า ‘ซอีิ๊ว3 ’ นั่นแล้ว พวกเขายงัเป็นผู้สร้างหมากกระดานนี้ขึ้นมาด้วย?”

2 เป็นหน่วยวดัของจนีโบราณ มคีวามยาวประมาณ 10 นิ้ว หรอื 23.1 – 24.3 เซนตเิมตร
3 คอืค�าเรยีก ‘ซอสถั่วเหลอืง’ ในรากศพัท์ของภาษาจนี
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“ขอรบั ได้ยนิจากผู้ที่มาส่งสารรอบนี้ว่า หมากกระดานก�าลงัเป็นที่นยิม

ในเมืองเฉิงหลิวไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อเร็วๆ นี้พวกเขายังผลิตกระดาน 

รูปแบบใหม่ที่เล่นยากกว่ากระดานเซี่ยงฉขีึ้นอกีด้วยขอรบั”

“กระดานอย่างอื่น?”

“รู้สึกจะเรียกว่าเหวยฉี4 มันมีเม็ดหมากจ�านวนมาก ทว่าไม่มีหมาก 

ตวัใดที่มตี�าแหน่งเฉพาะทาง และหมากทกุตวักม็กี�าลงัเท่ากนัหมด โดยวธิกีาร

ของมนัคอืการส่งก�าลงัเข้าช่วงชงิอาณาเขตเป็นหลกัขอรบั”

“โอ้ น่าสนใจ ข้าคดิว่ากระดานอนัใหม่นั่นจะถูกส่งมาให้ข้าในเรว็วนันี้

สินะ” นายน้อยมู่กล่าวด้วยน�้าเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคาดหวัง เพราะ

น้องสาวของเขาทราบดีว่าเขานั้นถูกใจกระดานหมากพวกนี้มากกว่าของฝาก 

ชิ้นอื่นๆ ที่นางส่งมาจากเฉงิหลวิ

“พอพูดถึงเรื่องที่เฉิงหลิวแล้ว…” พ่อบ้านกล่าวขัดขึ้นมา “ระยะนี้คน

ของใต้เท้าหลี่ดูจะให้ความสนใจเมืองนั่นอีกครั้งแล้วขอรับ นายน้อยคิดว่า... 

คนผูน้ี้ใช่จะมุง่ประเดน็ไปที่การเคลื่อนไหวของพวกพ่อค้าที่เมอืงนั้นอกีหรอืไม่”

“ตลาดมดื?” เขาจบัประเดน็ที่พ่อบ้านของตนเองก�าลงัจะสื่อออกมาได้ 

จากนั้นจึงค่อยส่ายหน้า “ไม่ คนของหลี่จื้อหลิงก�าลังตรวจสอบทางพวกเด็ก 

แซ่กู่นั่นต่างหาก ไม่คดิว่าผ่านมานานป่านนี้แล้ว ยงัจะสอดมอืเข้าไปวุน่วายกบั

พวกเด็กๆ ชาวบ้านพวกนั้นอีก” นัยน์ตาของผู้กล่าวมีแววเย้ยหยันวาบผ่าน 

ขึ้นมา ก่อนจะกล่าวต่อ

“จ�าได้ว่าตอนนั้นเขาพยายามอยูห่ลายเดอืนเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ข้ากบัเดก็ๆ แซ่กู่ โดยที่ไม่รู้ว่าผู้ที่มปีฏสิมัพนัธ์ด้วยคอืน้องสาวของข้าเอง”

กล่าวย้อนความกลบัไปแล้ว แม้แต่พ่อบ้านที่มกัจะสงบนิ่งกย็งัหลุดข�า

ออกมาเลก็น้อย เพราะอกีฝ่ายแสดงท่าทเีป็นมติรต่อนายน้อยมู่ผ่านทางพวก

เด็กๆ ทว่านับตั้งแต่การช่วยเหลือครั้งนั้นแล้ว นายน้อยมู่ก็หันกลับไปเป็น 

4 คอืหมากล้อม
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เจ้าคนหัวแข็งของราชส�านักดุจเดิม โดยไม่มีท่าทีจะรับไมตรีของใต้เท้าหลี่ที่

เพยีรส่งมาอกีหลายต่อหลายครั้ง

ใช่แล้ว บุคคลที่ก�าลังพูดคุยอยู่ในสวนหย่อนใจแห่งนี้ก็คือใต้เท้ามู่  

‘มูซ่หีวง’ และพ่อบ้านของเขา ซึ่งสกลุมู่นั้นเป็นบ้านเดมิของนายหญงิจางนั่นเอง

“แต่คนผู้นี้ไม่ธรรมดาจรงิๆ เลยนะขอรบั” พ่อบ้านกล่าวก่อนจะทอด

ถอนใจเลก็น้อย

“ใช่…” นายน้อยมูห่รอืใต้เท้ามูร่บัค�าก่อนที่จะหยบิจอกชาที่เริ่มเยน็แล้ว

ขึ้นมาดื่ม “มิอาจดูเบาได้เลย เพราะเพียงพริบตาเดียวสกุลหลี่ก็ได้ผลักพระ

สนมหลี่ ที่แต่เดมิเป็นได้เพยีงแจกนัประดบัใบหนึ่งของวงัหลงั ให้ขึ้นไปอยู่ใน

ต�าแหน่งซูเฟยได้แล้ว หึๆ  ข้าได้ยนิมาว่าสองสามวนัก่อน องค์จกัรพรรดเิพิ่ง

เบกิตวัหลี่จื้อหลงิให้เข้าเฝ้าที่ห้องทรงพระอกัษรหลายครั้ง แม้จะไม่มผู้ีใดทราบ

ว่าเขาได้รบัมอบหมายภารกจิอนัใด แต่ความโปรดปรานที่จู่ๆ กป็รากฏขึ้นมา

นั้น… กม็อิาจให้ใครต่อใครมาดูเบาหรอืมองข้ามได้ทั้งนั้น”

พ่อบ้านอดไม่ได้ที่จะค้อมตวัลงกล่าวเสยีงเบาที่ข้างหูของนายน้อยมาก

ขึ้น เมื่อบทสนทนาชกัจะเกี่ยวพนัไปถงึเรื่องของเบื้องบน

“นายน้อย เรื่องพวกนี้… เราอย่าเอาตวัเข้าไปเกลอืกกลั้วด้วยเลยขอรบั” 

พ่อบ้านแนะน�าอย่างใจเยน็ “ดเูหมอืนว่าตั้งแต่ท่านหลี่จื้อหลงิกลบัมาจากภารกจิ

ในการรกัษาโรคระบาดเมื่อครั้งนั้น กเ็ปลี่ยนไปจากขุนนางที่เคร่งครดัต่อหลกั

คณุธรรม แล้วกลายเป็นขนุนางที่ตะกละตะกลามต่ออ�านาจลาภยศไปเสยีแล้ว”

ใต้เท้ามู่ท�าเพียงผงกศีรษะในเชิงเห็นด้วย “แม้แต่เหล็กกล้ายังไม่อาจ

ต้านทานวนัเวลา จนกระทั่งกลายเป็นสนมิเขรอะไร้คมดาบ แล้วนบัประสาอะไร

กับขุนนางใจซื่อมือสะอาด ที่ไม่พ้นต้องถูกสิ่งเร้ารอบด้านกลืนกินจนไม่เหลือ

เค้าตวัตนแต่เดมิ”

พ่อบ้านชรายิ้มประจบออกมา “นายน้อยช่างปราดเปรื่องนกั”

ใต้เท้ามูเ่หลอืบมองอกีฝ่ายเพยีงหางตาก่อนจะแค่นเสยีงฮอึอกมา “เรื่อง

ง่ายๆ เพยีงแค่นี้ที่ไม่ว่าใครกม็องออก แล้วเจ้ายงัจะเอามายกยอข้าได้อกีร”ึ
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เขาทราบดีว่าพ่อบ้านมากประสบการณ์ที่เคยเป็นคนสนิทของบิดานั้น

ปราดเปรื่อง ไม่เป็นสองรองใคร เพราะเขาไม่เพยีงจดัการดูแลจวนหลงันี้ แต่

ยังมีหน้าที่เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคนหนึ่งของบิดาเมื่อครั้งที่นายท่านสกุลมู่ยังมี

ชวีติอยู่อกีด้วย

พ่อบ้านชรายังคงยิ้มประจบดุจเดิม ราวกับค�าพูดทุกค�าของเขาล้วน 

ออกมาจากใจจรงิ มไิด้โกหกหน้าตายแต่อย่างใด

ในเมื่อเขารู้สึกเช่นนั้น บิดาเป็นอย่างไร บุตรก็เป็นเช่นนั้น เนื่องด้วย

ต�าแหน่งจดัซื้อยทุโธปกรณ์ทางทหาร ท�าให้นายน้อยของเขากลายเป็นผูท้ี่มสีทิธิ์

มเีสยีงคนหนึ่งในกองทพั ซึ่งแม้แต่เหล่าแม่ทพันายกองยงัต้องให้ความเกรงใจ

อยู่สองส่วน

อีกทั้งเส้นทางนี้เกี่ยวพันกับการจับจ่ายซื้อความแข็งแกร่งด้วยเงินของ

ราชส�านกั กย็ิ่งท�าให้ใต้เท้ามู่ที่แม้จะเป็นขนุนางขั้นกลางที่ไม่ใหญ่โตและยงัไม่มี

โอกาสเลื่อนขั้น แต่กลับเป็นที่ย�าเกรงของขุนนางทั่วๆ ไปในความเป็นกลาง 

และไม่โอนอ่อนต่อแรงต้านจากขมุอ�านาจต่างๆ จงึได้สมญานามว่าเป็น ‘เจ้าคน

หวัแขง็ของราชส�านกั’

จกัรพรรดวิางใจ ขุนนางอื่นๆ กว็างใจ ส�าหรบัขุนนางใจสุจรติที่ท�างาน

เพื่อบ้านเมอืงคนหนึ่ง นี่เป็นต�าแหน่งที่ทั้งอนัตรายและปลอดภยัไปพร้อมๆ กนั 

โดยขึ้นอยู่กบัการวางตวัของผู้ที่นั่งอยู่ในต�าแหน่งนี้

“จะว่าไป... พอพูดถึงการเคลื่อนไหวแล้วนั้น…” เสียงของพ่อบ้านยิ่ง 

เบาลงดุจเสยีงกระซบิ “ฝ่า… อดตีจกัรพรรดพิระองค์นั้นกย็งัคงหายสาบสูญ

ไร้ร่องรอยดุจเดมิ และยิ่งพกันี้มขี่าวจากทพัชายแดนที่หน้าด่านทางเหนอืแว่ว

เข้ามา ดูเหมือนว่าพวกชนเผ่าที่นอกด่านก�าลังจะเริ่มรวมตัวกัน และมีการ

เคลื่อนไหวแปลกๆ คล้ายกบัจะจดัทพัท�าศกึกไ็ม่ปาน นายน้อยขอรบั... ท่าน

คดิหรอืไม่ว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกนักเ็ป็นได้”

พ่อบ้านอดไม่ได้ที่จะพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน 

และเมื่อผลไปในทางที่ค่อนข้างเป็นไปได้ กย็ิ่งท�าให้เขารู้สกึไม่สบายใจ
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แม้แต่ใต้เท้ามู ่ที่เมื่อฟังการวิเคราะห์ของพ่อบ้าน ก็ยังพลอยคิด

จินตนาการตามไปด้วย “จะว่าไป... หนึ่งในอดีตนางสนมคนหนึ่งของอดีต

จกัรพรรดพิระองค์นั้นกไ็ด้รบัเป็นบรรณาการมาจากนอกด่านด้วยจรงิๆ เพราะ

ช่วงที่เกดิสงครามผลดัเปลี่ยนแผ่นดนิกม็คีนในวงัหลายคนที่หายไปพร้อมกบั

อดตีจกัรพรรดพิระองค์นั้นด้วย ซึ่งถ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกนัแล้ว ข้ากไ็ม่แปลกใจ

เลยว่าท�าไมช่วงนี้คนในวงัหลวงจงึพากนักระสบักระส่าย ราวกบัจะเกดิมรสุม

ขึ้นได้ตลอดเวลา”

“แสดงว่า… ก�าลังจะเกิดสงครามอีกครั้ง” หว่างคิ้วของพ่อบ้านกดลึก 

ลงไปในทนัท ีจากนั้นเขากแ็สดงความเหน็ต่อ

“นี่กเ็พิ่งผ่านสงครามใหญ่มาได้สามปีกว่า ทั้งทหารทั้งชาวบ้านต่างโดน

ลูกหลงและล้มตาย พอต่อมาจกัรพรรดขิึ้นครองราชย์ได้ส�าเรจ็กต็้องมาเผชญิ

กับช่วงฤดูกาลที่อดอยากแร้นแค้นของราษฎร ท�าให้พลเมืองยิ่งมายิ่งหดหาย 

ตอนนี้ทหารที่พอใช้การได้ก็แทบไม่มีแล้ว อีกไม่นานก็คงมีการเกณฑ์ทหาร 

เป็นแน่”

“เกดิขึ้นแน่นอน… พร้อมกบัภาษทีี่จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตวัด้วย” ใต้เท้ามู่

ยนืยนัก่อนที่จะถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยล้า มอืของเขาเอื้อมออกไปหยบิ

หมากที่สลกัตวัอกัษรว่า ‘ตี่5’ ขึ้นมา

“ลองเดาดูซวิ่า ‘ตี่’ ที่ท�าตวัอยู่นอกเหนอืกฎของกระดานหมากนี้ เมื่อ

ออกจากวงัหลวงไปแล้ว มนัจะไปหยุดอยู่ที่ใดได้อกี”

ในที่สุดตัวหมากด�าก็ถูกหมากขาวปิดลมหายใจ ก่อนจะถูกมือเล็กๆ 

ข้างหนึ่งเรยีกเกบ็หมากด�ารวดเดยีวจนหายไปแถบหนึ่ง

ฝ่ายเจ้าของหมากด�าถงึกบัมุมปากกระตุกแล้วร้องบอก “ขออกีตา!”

5 ตี่ (ฮ่องเต้) เป็นประมุขหรอืหวัใจของกองทพั ซึ่งเป็นตวัหมากที่ส�าคญัของกระดานหมากรุกจนี 

และมพีื้นที่การเดนิหมากได้เฉพาะช่องในเขตพระราชวงัเท่านั้น หากหมากตวันี้ถกูกนิเมื่อใดกเ็ปน็

อนัจบเกมทนัที
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เสยีงแหบแห้งที่ก�าลงัแตกหนุม่นั้นไม่เพยีงแค่เอ่ยออกมา แต่มอืของเขา

ยงัเผลอตบลงบนโต๊ะหนิข้างกระดานเหวยฉตีามอารมณ์ที่พลุง่พล่านขึ้นมา จน

ท�าให้เจ้าตวัพลนัได้สตแิล้วกต็้องร้องโหยหวน

“อ๊ากๆๆ! ข้าลมืตวัอกีแล้ว!”

คนที่นั่งข้างๆ เขา เหน็อากปักริยิาลมืตวัของสหายกพ็ลนัหวัเราะเสยีง

ดงั “ฮ่าๆๆ อาซอื เจ้าไม่มทีางชนะน้องเลก็ของข้าได้หรอก! ยอมแพ้ไปซะ!”

เดก็ชายผู้มใีบหน้าหล่อเหลาดุจเซยีนตวัน้อยเงยหน้าขึ้นมองพี่ชายของ

เขาด้วยรอยยิ้มที่สงบนิ่ง “พี่สาม ท่านจะลองอกีสกัตาไหม”

เสยีงหวัเราะชะงกัไปก่อนจะกลายเป็นเสยีงคอ็กแคก็ “ไม่ละ เล่นกบัเจ้า

ไม่เห็นจะสนุกเลยสักนิด ไม่รู้ท�าไมพี่รองถึงได้ชื่นชอบที่จะเดินหมากเหวยฉ ี

กบัเจ้านกั”

“ใช่ๆ ยิ่งการเล่นปิดตาแบบพสิดารนั่นอกี กไ็ม่รู้ว่าต้าเจี่ย6 คดิวธิเีล่น

แบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไร” อาซอืที่อาการชาทุเลาลงแล้วเสนอหน้าเข้ามาให้ความ

เหน็ด้วย

“เจ้าหมายถงึการที่ให้ผูเ้ล่นทั้งสองปิดตาเดนิหมาก ในขณะที่มคีนกลาง

คอยช่วยเดนิหมากบนกระดานให้ตามค�าบอกของผู้เล่น?”

“ใช่แล้ว พี่หยางเซงิเองกเ็คยเล่นใช่หรอืไม่” อาซอืหนัไปถามต่อทนัที

หยางเซงิท�าหน้าแหยง “เฮอะ ขนาดพี่รองยอมให้ข้าไม่ต้องผกูผ้าปิดตา

เล่นแล้ว ข้ากย็งัโค่นเขาไม่ได้เลยสกัตา”

“พวกพี่ไม่ตอ้งเศรา้ใจไป” เซยีนตวัน้อยระบายรอยยิ้มอ่อนโยนออกมา 

จนท�าให้ผูม้องเกอืบจะเหน็ดอกไม้ผลบิานขึ้นมาเป็นฉากหลงั เพยีงแต่ว่าค�าพดู

เนบินาบที่ตามออกมานั้น... “สมองของพวกพี่แค่กลายเป็นมดักล้าม แต่กระนั้น

คนจ�าพวกนี้ยังมีข้อดีคือแข็งแรง อายุยืนนาน ได้เปรียบกว่าพวกคิดมากจน

กลายเป็นพวกวกิลจรติไปเสยีอกี”

6 หมายถงึพี่สาวคนโต
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หยางเซงิรูส้กึมนี�้าโหจนต้องเอื้อมมอืออกไปยผีมน้องชาย “จื้อเอ๋อร์ เจ้า

ลองพูดค�าพวกนี้ต่อหน้าพี่ใหญ่ดูส ิข้าละอยากจะรู้นกัว่านางจะยงัคงชมว่าเจ้า

เป็นเดก็ดอียู่เช่นเดมิอกีหรอืไม่”

“พี่ใหญ่ไม่รู้หรอก”

จากเซยีนน้อยเริ่มกลายเป็นมารน้อย ในขณะที่เขาก�าลงัโดนฝ่ามอืของ

อกีฝ่ายกดศรีษะลง ทว่าหยางจื้อกลบัเหลอืบตาขึ้นมองพี่สาม พลางกดรอยยิ้ม

บนมุมปากให้ลึกขึ้น แล้วจึงกล่าวเสียงติดสนุกนิดๆ “ข้ากับพี่สี่ออกจะระวัง 

ตวัเองด.ี..”

“จิ๊ ไฉนเจ้ายิ่งโตกย็ิ่งนสิยัแย่เช่นนี้นะ” หยางเซงิกระดกลิ้นก่อนจะผลกั

ศีรษะของน้องชายเบาๆ แล้วถามพวกน้องชายที่อายุน้อยกว่าถึงเรื่องที่ติดใจ

อยู่ “จะว่าไป... ตั้งแต่ข้ากลบัมาจากข้างนอก กย็งัไม่เหน็ท่านป้าจางกบัพวก 

พี่ใหญ่เลย”

“อ้อ ท่านแม่ข้าได้ยินมาว่าเอินเจียจะเปิดไหซีอิ๊วที่หมักไว้ตั้งแต่สามปี

ก่อน ก็เลยจะมาขอชิมด้วยน่ะสิ” อาซือเป็นผู้ตอบค�าถาม พลางลงมือเก็บ 

หมากล้อมบนกระดานใส่ลงในโถเกบ็ 

“ส่วนท่านพ่อข้าก็มาหาหมิงเกอ7 เพื่อจะมาปรึกษาเรื่องร้านค้าที่พวก

ท่านปล่อยให้พวกพ่อค้าจากต่างเมืองเช่าไปนั้น มันจะครบก�าหนดเช่าสามป ี

ในเดือนหน้า ตอนนี้ก็เลยยังคุยกันอยู่ว่าพ่อค้าที่มาเช่าคนนั้น แม้ว่าจะได้ 

ใบอนุญาตให้ค้าขายในเมอืงเฉงิหลวิได้แล้ว ทว่าเขากย็งัอยากอยู่เช่าที่ร้านค้า

เดมิต่อไปอกีสามปี จงึได้มาที่ร้านของข้าเพื่อขอให้ท่านพ่อเป็นผูอ้อกหน้ามาคยุ

กบัพี่หยางหมงิให้อกีครั้งน่ะส”ิ

สามปีก่อนหลังจากที่พวกกู่มี่เอินได้โฉนดที่ดินของบ้านและร้านค้า 

มาแล้วนั้น กเ็ดนิทางไปทกัทายบ้านสกุลจางเพื่อพูดคุยเรื่องการซ่อมแซมและ 

ต่อเตมิบ้านร้างที่พวกเขาอาศยัอยู่ รวมไปถงึเรื่องของใต้เท้าหลี่และของรางวลั

7 หมายถงึพี่ชายหมงิ
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ที่ได้นอกเหนอืจากนั้น

ทว่านั่นก็ท�าให้พวกกู่มี่เอินรับทราบว่า ที่แท้การที่พวกเขารอดพ้นจาก

เงื้อมมือของใต้เท้าหลี่ก็เป็นเพราะอาศัยอ�านาจของใต้เท้ามู่ ซึ่งเป็นพี่ชายของ

นายหญงิจางเป็นผู้ก�าราบเอาไว้

นบัจากนั้นสองบ้านกเ็ริ่มใกล้ชดิสนทิสนม และมกีารไปมาหาสู่กนั แม้

กระทั่งค�าเรยีกขานกเ็ปลี่ยนจากนายใหญ่จางเป็นท่านลงุจาง และจากนายหญงิ

จางเป็นท่านป้าจางอกีด้วย

ทว่าต่อมากลบัมปีัญหาประการหนึ่ง นั่นกค็อืหนึ่งในของรางวลัที่ได้มา

อย่างโฉนดร้านค้านั้นเป็นสิ่งที่กู่มี่เอินยังคิดไม่ตกว่าจะน�าไปใช้เพื่อค้าขาย 

สิ่งใด

กู่มี่เอินและหยางหมิงได้รับข้อเสนอจากกลุ่มพ่อค้าที่มาจากตลาดมืด

ผ่านทางท่านลุงจาง โดยมีวัตถุประสงค์จะใช้พื้นที่ร้านค้าของสกุลกู่สร้างฐาน

การค้า พร้อมกบัสร้างตวัตนที่เป็นฉากหน้าขึ้นมาใหม่ อนัเนื่องมาจากกฎหมาย

และความเข้มงวดในการออกใบรบัรองการค้าของทางการ ท�าให้พ่อค้าหน้าใหม่

จากเมืองอื่นๆ นั้นยากที่จะเปิดแผงลอย หรือตั้งร้านค้าด้วยตนเองโดยไม ่

ผ่านการรบัรองจากทางการ เพราะนอกจากใบอนุญาตที่มกีารจ�ากดัจ�านวนใน

แต่ละปีแล้ว พวกเขากย็งัต้องรอการตรวจสอบสถานะความเป็นพลเมอืงอย่าง

เข้มงวดอกีด้วย

การที่กู่มี่เอินมาช่วยด�าเนินการเรื่องการรับรองร้านค้าของพ่อค้าผู้นั้น 

เอาไว้ ภายใต้ใบอนญุาตให้ท�าการค้าภายในเมอืงเฉงิหลวิที่ตนเองเป็นพลเมอืง

อยู่ ท�าให้พ่อค้าผู้นั้นลดขั้นตอนความยุง่ยากในการค้าขายแบบหลบซ่อนมาเป็น

เปิดเผยได้

ซึ่งแต่เดิมการออกหน้าเช่นนี้มีความเสี่ยงที่อาจถูกพ่อค้าที่ตนให้การ

รบัรองท�าเรื่องงามหน้า ทว่าเพราะคนพวกนี้ได้รบัการยนืยนัจากท่านลงุจางแล้ว

วา่ไม่ใชพ่วกเลวร้าย แถมพวกเขายงัสามารถช่วยรบัรองป้ายผ่านทางตลาดมดื

ในมือของพวกกู่มี่เอิน ที่ได้มาจากหญิงชราลึกลับของบ้านสกุลเฉวียนได้ 
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อกีด้วย

...และเมื่อมารวมกบัการรบัรองจากผูถ้อืครองป้ายผ่านทางของสกุลจาง

อกีหนึ่งป้าย กท็�าให้พวกกู่มี่เอนิผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ตลาดมดืได้แล้วนั่นเอง

หยางจื้อเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถาม “ถ้าไม่นับที่นาที่พวกเราซื้อ 

แล้วปล่อยให้คนทั่วไปเช่าเนี่ย... ตอนนี้ที่ก�าลงัจะหมดสญัญาก่อนกค็อืร้านค้า

ในตลาดใหญ่ที่กลางเมอืงใช่หรอืไม่ขอรบั”

ตอนนี้พ่อค้าที่มาเช่าร้านก็ได้รับใบอนุญาตให้ค้าขายในเมืองเฉิงหลิว

แล้ว พอดกีบัที่สญัญาร้านสามปีก�าลงัจะสิ้นสุดลงในอกีไม่นานนี้

“ออื พี่ได้ยนิพี่ใหญ่บอกก่อนหน้านี้ว่า ปีนี้นางจะตั้งร้านขายซอีิ๊วที่นาง

หมักเพิ่มไว้สามเดือนถึงหนึ่งปีขึ้นไปแล้วนี่นา” หยางเซิงกล่าวพลางลูบปลาย

คางอย่างครุ่นคดิ

“ยังไม่วางขายหรอก” หยางจื้อที่ก�าลังจัดแต่งทรงผมที่ยุ่งเหยิงของ

ตนเองจนเรยีบร้อย พลนัพูดโพล่งขึ้นมาอย่างที่ทราบค�าตอบนี้อยู่ก่อนแล้ว

“หอื? ท�าไมล่ะ” หยางเซงิถามอย่างสงสยั

หยางจื้อท�าเพียงกวาดตามองพี่ชายทั้งในและนอกสายเลือดแบบ 

มเีลศนยัอยู่แวบหนึ่ง

“พี่สี่น่ะ... ก�าลงัทดลองเรื่องอาคมแบบใหม่กบัพี่ใหญ่อยู่น่ะส”ิ

“อะไรนะ! ท�าไมไม่รอข้าอกีแล้ว” ด้วยความร้อนใจ หยางเซงิที่ได้ยนิ

เช่นนั้นจึงรีบลุกขึ้นยืน ก่อนจะสาวเท้าพุ่งกลับเข้าไปที่ลานกว้างด้านหลังบ้าน

ทนัที

หยางจื้อหนัมามองอาซอื “พี่ไม่ไปด้วยหรอื”

“เอ่อ... ไปสไิป” พออยู่ตามล�าพงักบัน้องเลก็ของบ้านนี้แล้ว เขากก็ลบั

มารู้สกึถงึแรงกดดนับางอย่างที่ชวนให้รู้สกึเกรงอกเกรงใจอกีครั้ง

พี่หยางหมงิดจูะเงยีบขรมึ เดด็ขาด และดนู่าย�าเกรงกว่าพี่จางโกวกจ็รงิ 

แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ท�าให้รู้สึกเกร็งกับบรรยากาศที่ชวนอ่านไม่ออก... ที่จื้อเอ๋อร์ 

คนนี้มกัปล่อยออกมายามที่ไม่มคีนอื่นๆ ในบ้านสกุลกู่อยู่ใกล้ๆ เลยสกันดิ
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อาซอืได้แต่คดิ ในขณะที่ไหล่หนาที่เขาเคยภาคภูมใิจก�าลงัห่อลง...

หยางจื้อวางโถหมากล้อมไว้บนกระดานเรียบร้อย ในขณะที่ใบหน้า 

ยงัคงแต้มรอยยิ้ม ทว่าดวงตากลบัไร้ซึ่งอารมณ์แต่เดมิ

“ไปกนัเถอะพี่อาซอื” หยางจื้อกล่าวก่อนจะผายมอืเชื้อเชญิแขกประจ�า

ของบ้านให้ตามเขาไปสมทบกบัคนอื่นๆ ที่เหลอื

ในตอนที่หยางจื้อหนัหลงัให้อาซอืแล้วนั้น เขาถงึเพิ่งมาคดิได้ว่า ท�าไม

ตนเองถึงไม่ไล่ตามหลังพี่หยางเซิงไปเลยนะ จะมาอยู่รออย่างรักษามารยาท

ท�าไม

 



มอืเลก็ๆ ของเล่อฉวี่ลากเส้นไปรอบๆ ไหหมกัซอีิ๊วจนกลายเป็นวงกลม

โดยที่เส้นไม่เบี้ยวเลยสกันดิ ท�าให้กู่มี่เอนิผงกศรีษะให้รวัๆ ด้วยความชื่นชม

“มือของเล่อเอ๋อร์นิ่งมากเลยนะ” เธอชมออกมาพลางลูบศีรษะเล็กนั้น

ด้วยความเอน็ดู

เล่อฉวี่ยิ้ม ใบหน้าที่เผยเค้าความงามปานล่มเมอืงนั้นท�าให้พี่ใหญ่อย่าง

กูม่ี่เอนิต้องยกมอืขึ้นกมุหวัใจ รูส้กึว่าตนก�าลงัถกูน้องสาวปักธงลงตรงกลางอก

‘โอเค ใจเยน็ไว้ๆ’ กู่มี่เอนิคดิพลางหลบสายตามองไปทางอื่น

ส่วนเล่อฉวี่ก็แปรเปลี่ยนจากยิ้มเป็นท�าปากยื่น เมื่อเห็นว่าพี่ใหญ่ผละ

ตวัออกห่างอย่างเหน็ได้ชดั

นายหญิงจางที่อยู่นอกเหตุการณ์แต่เห็นอากัปกิริยาของทั้งสองคน 

พอดีถึงกับหัวเราะออกมา เพราะนางทราบดีว่าน้องคนที่สี่และคนที่ห้าของ 

บ้านหลังนี้เริ่มมีอาการติดและ ‘หวง’ พี่สาวคนโตมาสักพักใหญ่แล้ว นางจึง

เอ่ยออกมาอย่างขนัๆ “เล่อเอ๋อร์ยิ่งโตกย็ิ่งงดงาม จนถงึขนาดที่พี่ใหญ่ของเจ้า

กไ็ม่สามารถทนทานเสน่ห์ของเจ้าได้เลยนะ!”

“ข้างดงาม?” เล่อฉวี่เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง ก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยความ

สอง
พี่สาวให้แรงบันดาลใจ
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มั่นใจ “พี่ใหญ่ต่างหากล่ะที่งดงาม พวกท่านป้าพวกนั้นถงึได้พยายามที่จะเข้าหา

ท่านป้าจางและพี่ใหญ่ของข้าอย่างไรล่ะเจ้าคะ!”

แม้ใบหน้าเลก็จะเตม็ไปด้วยความไม่พอใจ ทว่ามนักลบัยิ่งเพิ่มพนูเสน่ห์

ให้ผู้พบเหน็ต่างหลงใหล และชวนให้รู้สกึว่านางดูน่ารกัน่าเอน็ดูเสยีมากกว่า

กู่มี่เอินนึกถึงพวกท่านป้าที่เล่อฉวี่เอ่ยถึง และจ�าได้ว่านางยังไม่เคย 

เล่าเรื่องของคนพวกนั้นให้น้องสาวฟังเลยนี่นา จงึถามออกไป “เล่อเอ๋อร์ รู้จกั

ท่านป้าพวกนั้นได้อย่างไร” เพราะคนที่รู้เรื่องนี้มีเพียงครอบครัวสกุลจางและ

น้องรองของเธอเท่านั้น

เล่อฉวี่กะพรบิตารวัๆ เพื่อซ่อนประกายบางอย่างในดวงตา ก่อนจะกล่าว 

“พี่อาซอืเป็นคนบอกข้า”

ตอนนั้นเองที่หยางเซิงเพิ่งวิ่งมาถึง ซึ่งทันได้ยินพอดีก็เลยถามออกมา 

“อาซอืบอกอะไรน่ะ”

“กม็ท่ีานป้าที่พยายามส่งเทยีบดตูวัให้พี่ใหญ่อย่างไรเล่า” เมื่อเล่อฉวี่เอ่ย

ออกมาแล้วกย็ิ่งท�าหน้าหงกิ รมิฝีปากบางกย็ิ่งยื่นออกมามากขึ้นด้วย “พวกเขา

เห็นว่าพี่ใหญ่ครอบครองคฤหาสน์หลังใหญ่ปานนี้ ก็คิดสะระตะไปว่านางจะ

ต้องมสีนิเดมิก้อนใหญ่ในครอบครองเป็นแน่ จงึได้กระหายจะจบัคู่กบับตุรชาย

ของบ้านโน้นบ้านนี้ ทั้งยงัจบัเอาแต่บ้านที่ทั้งตวัเหลอืแต่โครงไม่มเีนื้อพวกนั้น

อกี!”

“อ้อ...” เมื่อกระจ่างแจ้งแล้ว ดวงตาของหยางเซงิกห็รี่ลงทนัที

“มคีนไม่กลวัตายโผล่ออกมาอกีแล้วร”ึ

สองพี่น้องสบตากันพลันยกมุมปากขึ้น ซึ่งทั้งสองต่างรู้กันดีว่าตอนนี้

พวกเขาก�าลงัคดิไปในทางเดยีวกนัอยู่

นายหญิงจางได้ยินแล้วก็แอบเก็บสีหน้าเล็กน้อย เพราะก่อนหน้านี้ 

นางเองกม็จีดุประสงค์ไปในทางเดยีวกนักบั ‘ท่านป้า’ เหลา่นั้น ด้วยเหน็วา่อายุ

อานามของกู่มี่เอินและจางโกวนั้นใกล้เคียงกัน อีกทั้งนิสัยใจคอก็เป็นที่ถูกใจ

ของนางด้วย จึงคิดว่าตนเองสามารถชักน�าบุพเพสันนิวาสของทั้งสองให้มา
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บรรจบกนัได้ ทว่านางคาดการณ์ผดิไปเลก็น้อย

แม้บ้านสกุลกู่จะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยควบคุมดูแลเรื่องในบ้าน และ

สั่งสอนลูกหลานถงึเรื่องขนบธรรมเนยีมต่างๆ ในสงัคม ทว่านี่กเ็ป็นโอกาสที่

ท�าให้พวกเดก็ในบ้านหลงันี้มอีสิระในการตดัสนิใจและเลอืกเส้นทางชวีติกนัเอง

และนั่นก็ท�าให้หลายๆ คนที่ต้องการเอาเปรียบเด็กๆ และหมายตา 

‘คฤหาสน์’ ที่ได้จ้างวานร้านสกุลจางเป็นผู้ก่อสร้างต้องถอยออกไปเพราะ

ต้องการรักษาหน้าตาตนเอง ด้วยสถานภาพที่ใครหลายคนทราบดีว่าพวกเขา

เป็น ‘เดก็ก�าพร้า’ แถมยงัมสีายสมัพนัธ์กบัขุนนางที่อยู่ในตวัเมอืง จงึท�าให้ผู้

ต้องการฮุบสมบตัทิี่พวกเขามอียู่ต่างต้องคดิหาวธิกีารใหม่...

นั่นก็คือการพยายามพาตัวเองเข้าไปข้างใน โดยผ่านการแต่งงานและ

การนบัถอืเป็นเครอืญาติ

นายหญงิจางเหลอืบตามองไปทางกู่มี่เอนิที่ยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ

‘แม้วธิกีารที่ให้นางแต่งกบัจางโกวนั้นเป็นเรื่องด ี แถมยงัก�าจดัพวกไม่

หวงัดเีหล่านั้นออกไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทว่า...’ นายหญงิจางยิ้มแก้เก้อ

ออกมา

การที่พวกหยางเซงิแสดงความคดิเหน็ออกมาอย่างเสรโีดยที่กูม่ี่เอนิไม่มี

ความคดิที่จะขดัขวาง หรอืปรามว่ามนัเป็นเรื่องที่ไม่ควรพดูต่อหน้าแขกผู้ใหญ่

เช่นนี้ ก็แสดงว่าอุปสรรคที่ขัดขวางบุพเพสันนิวาสของหลานชายของนางนั้น 

แท้จริงแล้วเป็นความตั้งใจที่มาจากตัวของว่าที่หลานสะใภ้ที่นางหมายมาดไว้

คนนี้นี่เอง

นายหญงิจางจงึตดัสนิใจในชั่วครู่ต่อมาว่า ตนเองคงต้องยอมถอยและ

ปล่อยให้เรื่องของคนหนุ่มสาวเป็นเรื่องของโชคชะตาไป

แต่ความจรงิแล้ว… กู่มี่เอนิก�าลงัลอบเหงื่อตก

เพราะเธอเพิ่งจะตามทันความคิดของเล่อฉวี่ที่ต้องการแสดงเจตนา 

ต่อต้านการดตูวัจากนายหญงิจางออกมา จงึสบโอกาสในการพดูจาโยงเรื่องราว

มากระทบยงัเรื่องที่นายหญงิจางเคยมาแอบเกริ่นๆ ถงึเรื่องการดตูวักบัจางโกว
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เอาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเธอยงัไม่ได้ออกปากปฏเิสธไปให้เป็นเรื่องเป็นราวเสยีที

เธอกบัหยางหมงิรูว่้ามคีนมากมายที่นกึสงสยัในสมบตัทิี่พวกเธอครอบ

ครองไว้ หลงัจากที่บ้านร้างได้ถกูลบสภาพเดมิทิ้ง และกลายเป็นคฤหาสน์สขีาว

ขนาดย่อมที่กินอาณาบริเวณรอบๆ แนวเขาจนกลายเป็นคฤหาสน์ลับที่แสน

หรูหรา

ส่วนที่กลายเป็น ‘คฤหาสน์ลบั’ ได้อย่างไรนั้น กเ็พราะตวับ้านซ่อนอยู่

หลังก�าแพงสูง แถมยังเป็นบริเวณที่หลายคนเล่าลือกันว่ามันต้อง ‘ค�าสาป’ 

เนื่องจากใครกต็ามเข้าไปใกล้บรเิวณคฤหาสน์ลบับนแนวเขานี้ กจ็ะเกดิอาการ

อดึอดัเหมอืนมก้ีอนหนิถ่วงหวัใจ ยิ่งพยายามเดนิเข้าไปใกล้กย็ิ่งหมดเรี่ยวแรง

จนหน้าซดีปากชา

และยิ่งเมื่อเดินเข้าไปใกล้ในระยะหนึ่ง พวกเขาก็จะถูกผีบังก�าแพง 

กลายเป็นหลงทางอยู่ในบริเวณป่ารอบบ้านที่หาทางออกไม่เจอไปหลายวัน 

จนกว่าที่เหล่าเจ้าของคฤหาสน์ตัวน้อยจะมาพบเจอและส่งคนเหล่านั้นกลับ 

ออกจากป่าไป

ซึ่งท�าให้คนกลุ่มนั้นได้ทราบสาเหตุว่า ที่แท้… รอบบ้านหลงันี้มผีู้มวีชิา

ค่ายกลและอาคมศกัดิ์สทิธิ์มาตั้งค่ายกลป้องกนัไว้ ซึ่งหากไม่มเีจ้าของบ้านมา

เชื้อเชญิหรอืน�าทางเข้าไปโดยยนิยอมพร้อมใจกจ็ะไม่มทีางผ่านค่ายกลเข้าไปได้

แต่ถ้าคนที่เล่าลือออกไปได้มารู้ความจริงอีกข้อว่า บริเวณรอบบ้าน 

เป็นเพียงสนามเด็กเล่นของเล่อฉวี่และหยางจื้อ ที่หนึ่งเชี่ยวชาญการใช้อาคม 

อีกหนึ่งเชี่ยวชาญการจัดค่ายกลและชักน�าผู้คนให้หลงทางจนตกอยู่ในความ

สิ้นหวังแล้ว ไม่ทราบว่าฉายา ‘เด็กอัจฉริยะ’ ที่พวกเขาชื่นชมจะกลายเป็น  

‘เดก็มาร’ ไปเสยีก่อนหรอืไม่

น่าเศร้าเล็กน้อยที่มีเพียงกู่มี่เอินที่ทราบเรื่องด้านมืดเพียงครึ่งเดียว 

จากปากของพวกเดก็มารตวัน้อย ที่จู่ๆ กเ็ปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มเรยีนรู้ที่จะพึ่งพา

ตวัเอง...

เมื่อบทสนทนาของพวกหยางเซงิและเล่อฉวี่เริ่มส่อไปในทางที่ไม่สภุาพ 
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ทั้งที่แต่ละคนก็ยังยืนอยู่ต่อหน้าแขกผู้อาวุโส กู่มี่เอินจึงเริ่มจะกระดากอาย 

ต่อสถานการณ์ซึ่งวนเวยีนอยู่ที่เรื่องส่วนตวัของเธอและนายหญงิจาง กไ็ด้แต่

ต้องรบีท�าเสยีงขลุกขลกัในคอเพื่อเตอืนสตพิวกเขา

“ฮะแอ้ม พี่ว่าเรามาทดลองท�ากนัต่อดไีหม”

เล่อฉวี่เห็นพี่ใหญ่แสร้งเปลี่ยนเรื่องก็ต้องลอบมองนายหญิงจาง 

แวบหนึ่ง

เมื่อนายหญิงจางปลงแล้วก็แสดงท่าทางหดหู่ออกมา ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ 

เล่อฉวี่อยากเหน็มากที่สุด

‘เท่านี้พี่ใหญ่ก็ไม่ต้องจากไปอยู่ที่ไกลๆ แล้ว’ น้องคนที่สี่ของบ้าน

พยายามบังคับรอยยิ้มบนใบหน้าไม่ให้กว้างนัก แต่ไม่อาจปกปิดความระริก 

ระรี้ที่ก�าลงัเต้นอยู่ในดวงตาได้

“จริงด้วย... ข้าได้ยินจากจื้อเอ๋อร์ว่าพี่ใหญ่ก�าลังทดลองอาคมอะไร 

สกัอย่างอยู่” หยางเซงินกึขึ้นได้จงึมองไปรอบๆ และเหน็เพยีงไหหมกัซอีิ๊วที่ยงั

ดูใหม่ แสดงว่าเป็นชุดเดียวกับที่เพิ่งลงแรงหมักกันเมื่อเช้านี่เอง เขาจึงถาม

ต่อ... “แล้วนี่ท�าไมต้องใช้ไหหมกันี่ด้วย”

“เพราะน้องสี่เจ้ามีความคิดประหลาดขึ้นมาน่ะสิ” นายหญิงจางเป็นผู้

ตอบค�าถาม ก่อนที่สายตาของนางจะไปจับอยู่ที่ร่างเล็กตรงหน้า “ความจริง

แม้แต่ป้ากย็งัไม่รูเ้ลยว่านางจะแสดงอะไรให้พี่ใหญ่เจ้าด ูป้ากเ็ลยขอตดิตามมา

ชมดูด้วย”

“เช่นนั้นก็รอชมได้เลยเจ้าค่ะ! แต่ว่าความจริงผู้ที่เป็นคนต้นคิดก็คือ 

พี่ใหญ่นะ!” เล่อฉวี่กล่าวออกมาอย่างร่าเรงิ และยกความดคีวามชอบให้พี่ใหญ่

กู่มี่เอนิพลนัแปลกใจ “พี่หรอื”

“ใช่แล้ว” เล่อฉวี่พยกัหน้า “ข้าเคยได้ยนิพี่ใหญ่ทกัขึ้นมาตอนที่พี่รองก�าลงั

สอนข้าคัดลอกอาคม แล้วบอกว่าเหมือนก�าลังดูวงแหวนเวทมนตร์ (โมชวู่) 

เลย”

“ที่แท้กเ็ป็นเรื่องนี้”
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เล่อฉวี่ยิ้ม “ข้ารู้สึกว่ามันน่าสนใจ ก็เลยช่วยกันกับจื้อเอ๋อร์ในการ

ทดลองเขียนอาคมดู พวกเราก็เลยได้ผลที่จะช่วยให้พี่ใหญ่แก้ปัญหาในเรื่อง

ของระยะเวลาในการหมกัซอีิ๊วขึ้นมาได้!”

“เอ๊ะ! หรือว่าพวกเจ้าค้นพบวิธีแล้ว?” กู่มี่เอินถึงกับอุทานพร้อมกับ 

มองดนู้องสี่ของเธออย่างเหลอืเชื่อ จากนั้นจงึดงึตวัเล่อฉวี่เข้ามาซุกกอดอยู่กบั

อกข้างหนึ่งอย่างนกึเอน็ดู พลางเอ่ยชมนาง

“น้องสี่ของพี่ร้ายกาจมาก!”

หยางจื้อที่เดนิน�าอาซอืเข้ามาถงึบรเิวณนั้น ทนัได้ยนิเรื่องที่เล่อฉวี่ก�าลงั

โอ้อวดของใหม่ให้พี่ใหญ่ฟังอยู่ กพ็ลนัหวัเราะเบาๆ “ข้านกึว่าพี่สี่จะเอาความ

ชอบไปทั้งหมดเสยีอกี”

กู่มี่เอินเห็นเขาแล้วก็กวักมือเรียก เมื่อหยางจื้อเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆ  

ตวัเธอ กไ็ด้รบัการลูบศรีษะเป็นเชงิชื่นชม

“พวกเจ้าเก่งกาจสมเป็นเดก็อจัฉรยิะอย่างที่ท่านเจา้เมอืงบอกมาจรงิๆ”

เดก็มารทั้งสองยิ้มรบัค�าเยนิยอที่ได้มาอย่างชอบธรรมนั้นทนัที

นายหญิงจางดึงแขนของบุตรชายมาด้านข้างแล้วถามขึ้น “ท�าไมถึงมา

ได้แล้วล่ะ แม่จ�าได้ว่าเวลาที่พวกเจ้าเล่นหมากล้อมจะใช้เวลาเกอืบสองชั่วยาม

เลยนี่นา”

ก้อนหนดืพลนัตดิอยู่ในล�าคอของอาซอื ก่อนเขาจะท�าหน้าบูดใส่ผู้เป็น

มารดา

“ข้าก็ไม่ทราบ ตอนแรกข้าชวนน้องห้าเล่นหมากล้อมตามค�าบอกของ

ท่าน แต่จู่ๆ พอเซิงเกอถามหาว่าท่านแม่อยู่ที่ใด แล้วข้าตอบไปว่ามาอยู่กับ 

เอินเจีย จากนั้น… ข้าก็โดนหมากของน้องห้ากินเรียบจนไม่เหลือหน้าไปพบ

ใครอกีแล้ว”

กล่าวไปแล้วเขาก็เศร้า ก่อนหน้านี้เขาหน้าใหญ่มาก หลังจากได้รับ 

การสอนจากหมิงเกอผู้แสนเก่งกาจแล้ว เขาก็สามารถเล่นหมากล้อมชนะ 

พวกท่านลุงในร้านของสกุลจางได้แบบใสสะอาด จนได้ชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่
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ช�านาญการเล่นหมากล้อม และเริ่มเป็นฝ่ายที่มคีนมาขอค�าชี้แนะบ้าง

ทว่าพอวนันี้ได้มาประมอืกบัจื้อเอ๋อร์เป็นครั้งแรก เขากเ็ริ่มตาสว่างกบั

ค�าที่เอนิเจยีเคยบอกไว้ว่า ‘เหนอืฟ้ายงัมฟี้า’ นั้นเป็นเช่นไร…

ก็ใครใช้ให้จื้อเอ๋อร์แรกลงหมากดูมีช่องโหว่เหมือนคนเพิ่งหัดเล่น แต่

แท้ที่จริงแล้วเขาคือพยัคฆ์หมอบที่รอเหยื่อตายใจแล้วค่อยรุกคืบออกมา 

กลนืกนิในครั้งเดยีวต่างหาก!

นายหญงิจางถอนหายใจหนกัๆ ออกมา “ช่างเถอะๆ”

ตอนนี้นางตดัใจจรงิๆ ไว้ถ้าพวกเขามปีัญหาจรงิ นางค่อยยื่นมอืเข้ามา

ช่วยเหลอืเถอะ ถ้าต้องมามเีรื่องขุน่ข้องหมองใจกนัเพราะเรื่องแค่นี้ กไ็ม่สมกบั

ความสนทิสนมที่สองครอบครวัมตี่อกนัมาตลอดสามปีนี้

กู่มี่เอนิโดนการทดลองของเล่อฉวี่และหยางจื้อดงึดูดไปจนหมด จงึลมื

เรื่องที่จะอบรมพวกเขาไปแล้ว

เล่อฉวี่ผละออกไปเขยีนอกัขระบางอย่างรอบๆ วงที่อยู่บนพื้น ก่อนจะ

ลากเส้นไขว้กันไปมา ดูเผินๆ แล้วคล้ายกับวงเวทที่เธอเคยเห็นในม่านฮว่า8 

(Man Hua) ทั่วๆ ไป ไม่คดิเลยว่านี่จะเป็นตวัจดุประกายให้พวกเขาน�าไปปรบั

ใช้ต่อ

ถ้าอักขระอาคมที่พวกเขาใช้นั้นได้ผล การหมักบ่มซีอิ๊วที่ต้องใช้เวลา

ยาวนานอย่างน้อยหนึ่งถงึสามปีขึ้นไป กจ็ะหดสั้นลงเหลอืไม่กี่วนัหรอืไม่กี่เดอืน 

ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว การตอบสนองต่อสินค้าที่ขาดแคลนของบรรดาลูกค้า 

ในอนาคตกจ็ะมทีางแก้ไขและเตมิสนิค้าได้ทนั!

“เอาละ ข้าเขยีนเสรจ็แล้ว” เล่อฉวี่ยดืตวัขึ้นจากพื้น ก่อนหนัมามองหา

หยางจื้อแล้วกล่าว “จื้อเอ๋อร์ เจ้ากม็าช่วยข้าหน่อย”

“ได้” หยางจื้อตอบรบั ก่อนจะเดนิอ้อมไปนั่งยองๆ คนละฝั่งกบัเล่อฉวี่

8 คือค�าเรียกที่ใช้เรียกหนังสือการ์ตูนที่มาจากฮ่องกงและจีน ซึ่งจะมีลักษณะของภาพและการ 

เล่าเรื่องเฉพาะตวั โดยส่วนใหญ่โครงเรื่องจะเน้นไปทางนวนยิายก�าลงัภายในของจนี
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จากนั้นพวกเขาทั้งสองก็หลับตาลง และเอื้อมมือออกไปสัมผัสบนตัว

อกัขระรอบวง

ทนัใดนั้นมวลอากาศโดยรอบกพ็ลนัป่ันป่วนเหมอืนมลีมหมนุวนพวัพนั

อยู่รอบตัว ที่ก�าลังจะถูกดูดเข้าไปยังจุดที่พวกเล่อฉวี่นั่งล้อมไหหมักอยู่ตรง

หน้า

รอยขดีเขยีนบนพื้นที่แต่เดมิเป็นร่องดนิตื้นๆ มแีสงประหลาดปรากฏ

ขึ้นมาตามตวัอกัขระที่เขยีนอยูโ่ดยรอบ ซึ่งตอนนี้... แสงนั้นกค่็อยๆ ถ่ายเทไป

ยังเส้นเชื่อมที่เล่อฉวี่ขีดร่างเอาไว้ ราวกับเป็นน�้าเรืองแสงที่ก�าลังไหลผ่านเพื่อ

เตมิเตม็ช่องว่างที่มทีั้งหมด

จากนั้นเมื่อพวกอกัขระท�างานครบหมดแล้ว เล่อฉวี่กบัหยางจื้อกย็กมอื

ออกจากการเชื่อมต่อระหว่างพวกเขากับวงเวท ท�าให้หยางเซิงที่พอเข้าใจ

กระบวนการท�างานของอกัขระถงึกบัอุทานออกมา

“เอ๊ะ! พวกเจ้าหยดุถ่ายเทลมปราณตอนนี้ เดี๋ยวมนักห็ยุดท�างานหรอก”

“ไม่หยุดหรอกน่า” เล่อฉวี่หันไปส่งยิ้มประหลาดให้หยางเซิง “เพราะ

พวกขา้ท�าใหม้นัท�างานโดยการสั่งให้มนัดงึลมปราณจากธรรมชาตเิข้ามาใช้เอง

อย่างไรล่ะ”

“มีตัวอักขระบางตัวที่ท�างานคล้ายค�าสาป” หยางจื้อกล่าวเสียงเรียบ 

ก่อนมองไปทางเล่อฉวี่เหมอืนกบัจะให้อกีฝ่ายอธบิายต่อ

“อ้อ มันเป็นการดูดเอาพลังของศัตรูมาใช้ คิดว่าถ้าเอามาใช้ดึงปราณ 

ที่แฝงอยู่ในธรรมชาตริอบป่ากค็งใช้ได้น่ะ”

“สุดยอด!” กู่มี่เอนิแทบจะปรบมอืรวัๆ กบัความคดิของพวกเขา

เอ่อ... ว่าแต่นี่ใช่สมองของเดก็วยัก่อนเข้าเรยีนจรงิๆ หรอืเปล่า

ระหว่างนั้นเสยีงปรบมอืกด็งัขึ้น

“พลกิแพลงได้ด”ี

เล่อฉวี่ได้ยนิเสยีงแวบแรกกจ็�าได้ “พี่รอง!” นางวิ่งไปกอดเอวเขาไว้

“ฝึกมาตั้งเป็นเดือน ในที่สุดข้าก็เขียนอักขระอาคมได้โดยที่มันไม่
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ระเบดิ...”

หยางหมงิแสร้งกระแอมขดัเลก็น้อย

“เล่อเอ๋อร์เก่งแล้ว”

กู่มี่เอนิเหมอืนเพิ่งจะได้ยนิเรื่องร้ายแรงผ่านหูไป แต่ดนัโดนเสยีงของ

หยางเซงิแทรกขึ้นมาก่อน

“อ้าว แสงที่พื้นหายไปแล้วนี่”

ทั้งหมดจงึไปมุงดู ในขณะที่กู่มี่เอนิลองเปิดฝาของไหหมกั กลิ่นอ่อนๆ 

ของซีอิ๊วลอยขึ้นมาแตะจมูกทันที แม้ภายในไหจะยังมีเมล็ดถั่วเหลืองหรือ 

กากใยอื่นๆ อยู่ ทว่ามีบางส่วนที่เริ่มแปรสภาพเป็นน�้าปรุงรสสีด�าปนน�้าตาล

เจอืปนออกมา

กู่มี่เอนิแน่ใจ ของที่เธอเพิ่งหมกัไปเมื่อครู่นี้... ได้เริ่มผ่านกระบวนการ

หมักอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นซีอิ๊ว คาดว่าระยะเวลาหมักน่าจะอยู่ราวหนึ่ง 

ถงึสองสปัดาห์

หากวา่อาคมยงัคงท�างานอยูล่ะก ็อกีสกัหนึ่งวนัเตม็คงจะได้ซอีิ๊วที่หมกั

ราวๆ หนึ่งปีได้เลยละมั้ง!?

แค่คิดกู่มี่เอินก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกรุ๊งกริ๊งของพวงเงินในกระเป๋า 

ที่ดงักระทบกนั

อาซอืทราบแค่ว่าการหมกัซอีิ๊วให้ได้รสชาตดิีๆ  นั้นต้องอาศยัเวลาไม่ต่าง

จากการหมักสุรา แต่ดูเหมือนว่าทิศทางของความชื่นชมที่หมิงเกอให้น�้าหนัก 

จะเป็นเรื่องที่พวกน้องเลก็เขยีนตวัอกัษรแปลกๆ ลงบนพื้นแล้วประสบความ

ส�าเรจ็มากกว่า เขาจงึเงยหน้าขึ้นถามมารดา

“เขยีนตวัหนงัสอืแปลกๆ นั่นได้ มนัยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลยหรอืขอรบั”

นายหญิงจางยกมือขึ้นทาบอกตั้งแต่ที่ตัวเองเข้าใจสิ่งที่พวกเขาเพิ่งท�า

ส�าเรจ็

แน่นอนว่าตัวนางเองก็ไม่ได้มองไปที่เรื่องการหมักซีอิ๊ว แต่เป็นเรื่องที่

เดก็ๆ ของบ้านนี้สามารถฝึกใช้อาคมได้
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‘นั่นหมายถงึอนาคตพวกเขาจะกลายเป็นผู้ใช้อกัขระ... และกลายเป็น

ตัวตนที่สูงส่งในอนาคต!’ นายหญิงจางต้องลอบหลั่งเหงื่อ เพราะครอบครัว

ของนางเป็นขุนนางในราชส�านกั ท�าให้ทราบดวี่าในวงัหลวงหรอืราชส�านกัของ

ต่างแดนต่างกช็บุเลี้ยงผูใ้ช้อกัขระอาคมเอาไว้ใช้งาน ซึ่งการมพีวกเขาอยู่เปรยีบ

ดั่งปราการหลงัม่านที่ข่มขวญัผู้รุกรานให้ต้องกกัเกบ็ความทะเยอทะยานเอาไว้ 

จงึท�าใหแ้ผ่นดนิจงหยวนมแีต่ความร่มเยน็มาเนิ่นนาน เนื่องจากพวกเรามผีูใ้ช้

อกัขระอยู่สองคนในราชส�านกั

นี่แสดงให้เหน็ว่าในรอบสบิหรอืยี่สบิปีนั้น ผู้ใช้อกัขระหาได้ยากยิ่งกว่า

แม่ทพัจบัศกึที่ฉายแววเก่งกาจจนมชีื่อเสยีงเลื่องลอืไปไกลนั่นเสยีอกี

ทว่า... ช่วงสองรัชสมัยก่อนหน้านั้นเกิดสงครามที่ชายแดนอันเนื่อง 

มาจากความอดอยากในช่วงฤดูหนาว กองทัพที่ระดมชนเผ่าจ�านวนมากต่าง

หลั่งไหลกนัเข้ามาปล้นสะดมเมอืงชายแดนข้างเคยีง กลายเป็นโอกาสให้ต่างชาติ

เริ่มประกาศสงครามการรุกคบืเอาดนิแดนไปเป็นจ�านวนหลายร้อยลี้

เพื่อการขับไล่ทั้งศัตรูต่างชนชาติและชนเผ่าป่าเถื่อนที่แปลงกายเป็น 

กลุม่โจร สงครามครั้งนี้จงึได้เกดิการห�้าหั่นกนัอย่างรนุแรง จนเกดิการสญูเสยี

ผู้ใช้อกัขระไปหนึ่งคน

ต่อมาเมื่อมาถึงรัชสมัยบั้นปลายของจักรพรรดิจวางไท่จี่ ก่อนที่จะถูก

ล้มล้างไป... แผ่นดนิจงหยวนกส็ูญเสยีผู้ใช้อกัขระซึ่งเป็นคนสุดท้ายเนื่องจาก

ความชราภาพของเขา

นับจากนั้นก็ไม่ปรากฏวี่แววของผู้ที่มีความสามารถในการเขียนอาคม

อกีเลย

‘เรื่องนี้ข้าควรแจ้งพี่ใหญ่ดหีรอืไม่...’ นายหญงิจางไม่แน่ใจนกั แต่เมื่อ

นกึถงึจดหมายจากพ่อบ้านมูท่ี่บอกเล่าถงึคลื่นใต้น�้าในแวดวงขนุนางที่ทวคีวาม

รุนแรงขึ้น ประจวบเหมาะกบัภยัสงครามที่ส่อเค้าว่าใกล้จะปะทขุึ้นมาใหม่ นาง

กต็้องส่ายหน้าทนัที

‘บุตรชายคนโตของข้าตายด้วยภยัสงคราม จะให้พวกเดก็ๆ ที่ข้าเอน็ดู
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ต้องมาประสบกบัเรื่องพรรค์นี้ไม่ได้เดด็ขาด’

นางปวดใจเมื่อนกึถงึบุตรชายคนโตที่ไม่มวีนักลบัมา และตั้งใจว่าเรื่อง

ความสามารถพเิศษของเล่อฉวี่จะต้องถูกปิดบงัไปก่อน

“นั่นเปน็ภาษาต่างชาต”ิ นายหญงิจางกล่าวปิดบงักบับตุรชาย “หมงิเกอ

ของเจ้าเหน็ว่าเล่อฉวี่เขยีนได้อ่านออกแล้วกย็นิดกีบันาง เจ้าเองกค็วรเอาเป็น

แบบอย่าง มารดาอุตส่าห์ส่งเสยีให้เจ้าได้เข้าส�านกัศกึษาเพื่อให้อ่านออกเขยีน

ได้เช่นเดยีวกบัพวกเล่อเอ๋อร์ มใิช่ให้เจ้าไปฝึกวชิายทุธ์กบัสหายร่วมชั้นจนต้อง

ถูกตกี้นแบบวนัเว้นวนั”

อาซอืเบอืนหน้าหนไีปอกีทางพลางท�าหน้าแหยง

เมื่อได้ยนินายหญงิจางพดูถงึเรื่องที่ส�านกัศกึษา กู่มี่เอนิที่รูส้กึสนใจอยู่

ก่อนแล้วจงึรบีเดนิเข้าไปถาม

“ท่านป้าจาง วนัหลงัข้าขอปรกึษาท่านเรื่องการส่งเดก็ๆ เข้าเรยีนในส�านกั

ศกึษาหน่อยได้หรอืไม่ พอดขี้าได้ยนิจากหมงิเอ๋อร์ ด้วยวยัของพวกเล่อเอ๋อร์

และจื้อเอ๋อร์นั้นน่าจะเริ่มร�่าเรยีนต�าราได้แล้ว จงึอยากสอบถามท่านว่าสมควร

เข้าไปสมคัรหรอืฝากฝังตวัอย่างไรบ้าง”

นายหญงิจางพยกัหน้ารบั “ได้ส ิ ข้าจะลองไปสอบถามท่านอาจารย์ใน

ส�านกัศกึษาก่อน ว่าพอมทีี่ว่างให้พวกเดก็ๆ เข้าไปนั่งเรยีนบ้างหรอืไม่ แต่ข้า

คดิว่าคงไม่มปีัญหา…”

นางไม่ได้กล่าวต่อว่าเนื่องจากสภาวะปัญหาความอดอยากที่ยังไม่ได้ 

รับการแก้ไข อาหารการกินหรือสิ่งของเครื่องใช้ในตลาดก็ยิ่งถีบราคาสูงขึ้น  

ท�าให้หลายๆ บ้านเกิดภาวะเงินฝืดเคือง ต้องประหยัดใช้สอยในยุคที่ยัง

แร้นแค้นเช่นนี้

ฉะนั้นการส่งบตุรหลานเข้าเรยีนในส�านกัศกึษาจงึถอืเป็นเรื่องฟุม่เฟือย

มากเกนิไป ท�าให้ที่แห่งนั้นมเีพยีงลูกหลานคหบด ีชนชั้นสูง หรอืกลุ่มขุนนาง

ข้าราชการที่ยังพอมีแรงส่งเสียพวกเขาต่อไป ในขณะที่จ�านวนเด็กๆ ที่เป็น 

ชาวบ้านทั่วไปเริ่มหยุดเรยีนไปเกนิครึ่งของส�านกัศกึษาแล้ว
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หากว่าเล่อฉวี่และหยางจื้อต้องการจะเข้าเรียนจริง บรรดาอาจารย์ที่

ส�านกัศกึษามหีรอืที่จะไม่อ้าแขนรบัด้วยความยนิดี

“แต่ว่าข้าจะลองให้คนรู้จักส่งจดหมายแนะน�าตัวเข้าไปก่อนก็แล้วกัน

นะ” ‘…อย่างน้อยกช่็วยกดดนัไม่ให้คนที่ส�านกัศกึษาขดูรดีค่าเล่าเรยีนจากพวก

เดก็ๆ บ้านสกุลกู่แพงหูฉี่’ นายหญงิจางคดิต่อในใจ

กูม่ี่เอนิพอจะเข้าใจถงึความกงัวลของบคุคลตรงหน้าด ีจงึได้แต่ยิ้มและ

กล่าวค�าขอบคุณ

หยางหมงิเดนิเข้ามาค้อมศรีษะให้นายหญงิจางเลก็น้อยด้วยท่าทสีภุาพ

ทว่าหนกัแน่น

“ท่านป้าจาง ขออภยัที่ข้าเข้ามากล่าวทกัทายท่านช้าไป”

“ไม่เป็นไรๆ ใช่ว่าพวกเราจะไม่ได้พบกนับ่อยเสยีหน่อย” นายหญงิจาง

โบกมอืไปมา

หยางหมิงระบายยิ้ม ใบหน้าหล่อเหลาดุจเซียนผู ้ละทางโลกส่อง 

ประกายจนอกีฝ่ายตาพร่ามวั “ข้าท�าเช่นนั้นไม่ได้หรอกขอรบั”

เล่อฉวี่กับหยางจื้อสบตากันเล็กน้อย ก่อนจะก้าวมาคารวะเรียกท่าน 

ป้าจางด้วย

นายหญงิจางถงึบางอ้อ ที่แท้กเ็พื่อเป็นตวัอย่างที่ดใีห้พวกเดก็ๆ นี่เอง 

จงึรบีตอบรบัค�าทกัทายจากพวกเขาอย่างจรงิจงั

ตอนนั้นหยางหมิงก้มลงไปกระซิบถ้อยค�าบางอย่างกับเล่อฉวี่และ 

หยางจื้อ ก่อนจะดนัหลงัพวกเขาให้พากูม่ี่เอนิเข้าบ้านไป จากนั้นเขากห็นัมาทาง 

อาซอืและบอกให้เขาตามกลุ่มของกู่มี่เอนิเข้าไปในบ้านด้วย

อาซอืเดนิจากไปแบบงงๆ แต่กย็งัยอมเดนิไปโดยไม่ตดิใจตั้งค�าถาม

“เจ้าคงกงัวลเรื่องที่เล่อฉวี่แสดงการเขยีนอาคมให้ดลูะส”ิ นางหญงิจาง

กล่าวอย่างรู้ทนั

หยางหมงิเองกไ็ม่อ้อมค้อม “ขอรบั ข้าไม่อยากให้นางกลายเป็นเครื่อง

มือของพวกคนใหญ่คนโต ตอนนี้นางยังเด็ก จึงยังไม่เข้าใจว่าโลกข้างนอก
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แท้จรงิแล้วโหดร้ายปานใด”

ตอนที่เขาเดินออกมาจากเรือน ทนัได้เหน็เล่อฉวี่กบัหยางจื้อก�าลงัเริ่ม

การท�างานของอาคมกันอยู่พอดี ท�าเอาเขาลอบตระหนกอยู่ในใจ เพราะใน

บรรดาคนสกลุจางแล้ว นายหญงิจางมพีื้นหลงัเกี่ยวพนักบัขนุนางในเมอืงหลวง 

จงึเกรงว่าเรื่องความสามารถพเิศษของเล่อฉวี่จะไปถงึหูคนที่นั่นด้วย

“ไม่ต้องห่วงหรอก ข้าจะไม่ให้พวกเขาต้องไปพัวพันกับอันตราย

แน่นอน”

ได้ยินเช่นนั้นแล้วหยางหมิงก็ได้แต่ก้มศีรษะลงพลางกล่าวขอบคุณ 

จากใจ

ขอบคุณที่สกุลจางเป็นกลัยาณมติรต่อครอบครวัของเขา

 



เมื่อนายหญิงจางเสร็จธุระที่ต้องคุยกับหยางหมิงแล้วก็ไม่รั้งอยู่กิน 

ข้าวเยน็ด้วย ผดิกบัอาซอืที่มองหน้าเหลยีวหลงัราวกบัก�าลงัมองหาใครบางคน

อยู่

หยางเซงิที่เดนิน�าคนจากสกุลจางลงจากเนนิเขาถามขึ้นมา “ก�าลงัมอง

หาใครน่ะ”

“ก็ข้าได้ยินโกวเกอบอกว่าจะตามมาทีหลัง แต่ว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ข้าก็ยัง 

ไม่ได้ยินเสียงสั่นกระดิ่งจากทางเข้าเลย ไม่ใช่ว่าเขาหลงเข้าไปในค่ายกลของ 

จื้อเอ๋อร์แล้วหรอกหรอื”

หยางเซงิขมวดคิ้วทนัทกี่อนจะหนัไปมองเล่อฉวี่ที่ตดิตามมาด้วย

นางส่ายหน้าดกิพลางเกาแก้มที่ก�าลงัป่องออกมา

“ข้าไม่เหน็ทราบเลย จรงิๆ นะเจ้าคะ!”

หยางเซงิกลบับ้านมากเ็ล่าเรื่องนี้ ซึ่งเขาเองกไ็ปตรวจสอบตรงทางขึ้น

เนินเขาของบ้านแล้ว พบว่ากระดิ่งที่ซ่อนไว้ในจุดลับตานั้นยังอยู่ดีไม่มีสิ่งใด

เสยีหาย

สาม
พี่สาววางแผน
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“โกวเกอคงจะบงัเอญิตดิงานมากกว่า ถ้าพวกเถ้าแก่สกลุจางมารวมตวั

กันอยู่ที่นี่แล้ว อย่างไรก็ต้องมีคนในบ้านสักคนไปอยู่เฝ้าที่ร้านเอาไว้บ้างละ 

เพราะพี่ได้ยนิมาว่านายใหญ่จางเตรยีมจะเปิดร้านสาขาให้โกวเกอไปบรหิารยงั

เมืองข้างเคียงด้วย” กู่มี่เอินให้เหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ก่อนจะ 

เปลี่ยนมาเป็นเรื่องในวนันี้บ้าง

“ว่าแต่ท�าไมวันนี้พวกเจ้าถึงลุกลี้ลุกลน แถมยังท�าตัวไม่น่ารักกับ 

ท่านป้าจางล่ะ”

หยางเซงิกบัสองน้องเลก็หลุบตาลงมองพื้น

ท�าท่าเช่นนี้แสดงว่ารู้ความผดิกนัด ีกู่มี่เอนิได้แต่ส่ายหน้าไปมาก่อนจะ

กล่าวต่อ

“ปกตไิม่ชอบคนแปลกหน้า แต่กไ็ม่ได้นบัท่านป้าจางเป็นคนนอกไม่ใช่

หรอื เฮ้อ… การกระท�าของพวกเจ้าในวนันี้ท�าให้พี่ใหญ่ปวดใจจรงิๆ นะ”

พอเธอท�าสหีน้าผดิหวงัออกมา แถมเพิ่มด้วยการท�าท่ากุมหวัใจ พวก

เดก็ๆ กเ็ริ่มหลงกลจนเปิดปากพูดออกมาตามคาด

“กท่็านป้าจางจะแนะน�าโกวเกอให้พี่ใหญ่นี่นา!” เล่อฉวี่ร้องออกมาพลาง

กดัรมิฝีปาก แต่จากนั้นกไ็ม่ยอมเอ่ยปากพูดออกมาอกี

ตอนนี้กู่มี่เอนิพลนัตกตะลงึ รวมไปถงึหยางเซงิที่ก�าลงัอ้าปากค้าง

เมื่อเห็นว่าเล่อฉวี่เริ่มกลับมาดื้ออีกแล้ว หยางหมิงจึงปรายตาไปมอง

น้องชายคนเลก็สดุที่ยงัคงเงยีบ และท�าตวัเหมอืนกบัว่าตนเองไม่ได้อยูท่ี่นี่ด้วย

ตั้งแต่ต้น

แต่ว่าเพราะยังเด็กอยู่ หยางจื้อจึงยังแอบกระวนกระวาย ก่อนที่ไหล่

เลก็ๆ คูน่ั้นจะห่อเข้าหากนัเลก็น้อย “ท่านป้าจางต้องการแบบนั้น...” เขาเปิดปาก

พูดเสยีงเบา

“จื้อเอ๋อร์” หยางหมงิเรยีกกระตุ้นขึ้นมาด้วยน�้าเสยีงเข้มงวด

หยางจื้อกลนืน�้าลายอกึหนึ่งก่อนจะเอ่ยรายละเอยีดออกมา “หลายวนั

ก่อน พวกเรา... ไปเล่นที่ร้านของท่านป้าจาง แล้วแอบได้ยนิตอนนางพูดกบั
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ท่านลุงจางว่า แทนที่จะเป็นแม่สื่อให้คนอื่นมาดองกับพี่ใหญ่ มิสู้ตนเองเป็น 

ฝ่ายชกัน�าพี่ใหญ่ให้ได้คู่กบัโกวเกอเสยีดกีว่า”

กู่มี่เอินเริ่มกลับมาปวดหัวกับปัญหาเรื่องการออกเรือนอีกครั้ง ทั้งที่ 

ตวัเธอในร่างใหม่นี้เพิ่งจะอายุสบิสามปีเองแท้ๆ แต่กระนั้นผู้คนรอบข้างกลบั

เริ่มเป็นเดอืดเป็นร้อนเรื่องคู่ครองในอนาคตของเธอมากกว่าเจ้าตวัเองเสยีอกี

แต่เดิมพวกเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวในเรื่องอนาคตของเธอ จน

ช่วงที่เริ่มมคีนมาเกริ่นถามถงึเรื่องคู่หมายของพี่สาวคนโตบ้านสกุลกู่ ซึ่งพอดี

กบัที่กระแสการพดูคยุนี้เริ่มเกดิขึ้นในช่วงที่เธอตามนายหญงิจางไปดรู้านที่เปิด

ให้เช่าเป็นครั้งแรก

ตอนนั้นพวกหยางจื้อและเล่อฉวี่เองก็อ้อนขอตามไปด้วย จึงเป็นครั้ง

แรกที่พวกเขาได้ยนิเรื่องการทาบทามและการเกี่ยวดองนี้ กเ็ลยพากนักลบัไป

ขอให้หยางหมงิช่วยคลายความสงสยั

เมื่อเข้าใจความหมายของการแต่งงาน รวมไปถงึเรื่องที่หญงิสาวคนหนึ่ง

ต้องย้ายไปอยู่บ้านสามเีมื่อแต่งงานแล้ว

ทนัใดนั้นระเบดิกถ็ูกโยนออกมาตรงกลางวงสนทนา ท�าให้พวกบรรดา

น้องเลก็ตดิพี่ถงึกบัลุกขึ้นมาโวยวายว่าจะไม่ให้เธอถูกคนอื่นๆ มาพาตวัไปอยู่

ที่ไกลตาอกีแน่นอน

ตอนแรกเธอคดิว่าเดี๋ยวพวกเดก็ๆ กค็งลมืเรื่องนี้ แต่เหมอืนเธอจะดถูกู

สตปิัญญาของเดก็ๆ บ้านนี้ไปสกัหน่อย เพราะแม้จะหลอกล่อด้วยของหวาน

จนยอมเปลี่ยนเรื่องแล้ว หลงัจากวนันั้นปัญหานี้กย็งัถูกขุดขึ้นมาเป็นประเดน็

อกีบ่อยๆ อยู่ดี

หยางหมงิเคยบอกเธอว่า... สาเหตุนอกเหนอืจากที่พวกเขาตดิเธอมาก

แล้วนั้น ยังมีเหตุผลที่สืบเนื่องมาจากความกลัวที่จะสูญเสียเธอไป นั่นเป็น

เพราะพวกเขายึดเธอไว้ในต�าแหน่งเดียวกับมารดาผู้ให้ก�าเนิดไปเสียแล้ว ทั้ง

ช่วงที่เธอเคยไปเสี่ยงชวีติอยูใ่นเขตกกักนัโรคหลายสปัดาห์ร่วมกบัเขา กก็ลาย

เป็นแผลฝังใจพวกน้องเลก็เป็นอย่างมาก
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จงึเท่ากบัว่า... เมื่อพี่ใหญ่ผูอ่้อนแอห่างสายตา จะมโีอกาสหายไปตลอด

กาล

จนบดันี้พี่ใหญ่อย่างเธอยงัรูส้กึกลุม้ไม่หาย ว่าปัญหาโรคตดิพี่นี้จะมผีล

ต่ออนาคตของพวกเขาหรอืไม่ กไ็ด้แต่หวงัว่าการปล่อยให้พวกเขาเตบิโตอย่าง

อสิระและอยู่ห่างจากเธอบ้าง จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคนี้ไปได้

“จื้อเอ๋อร์ เล่อเอ๋อร์ เรื่องอนาคตของพี่ใหญ่พวกเจ้าไม่ควรไปก้าวก่าย

การจดัการของพวกผู้ใหญ่นะ ทั้งกริยิาที่พวกเจ้าแสดงออกไปยงัไม่เหมาะสม

ด้วย พี่รองมใิช่ว่าไม่เคยสั่งสอนพวกเจ้าเสยีหน่อย” หยางหมงิปรามเสยีงเบา

“พี่รอง...” หยางจื้อแสดงสหีน้าผดิหวงัที่พี่รองซึ่งเขายดึเป็นแบบอย่าง

ไม่เข้าข้างเขา จงึค่อยๆ ก้มศรีษะลงและกลายเป็นเดก็ดื้อเงยีบอกีครั้ง

“แตข่า้กไ็ม่อยากให้พี่ใหญ่ไปอยูท่ี่อื่น แถมโกวเกอกไ็ม่เหน็มอีะไรที่เก่ง

กว่าพี่รอง พี่สาม กบัจื้อเอ๋อร์เลย” เล่อฉวี่กล่าวออกมา คิ้วเลก็ๆ ที่ได้รูปสวย

ขมวดเป็นปมแน่น “ขนาดหนงัสอืกอ็่านออกไม่กี่ค�า สู้เล่อเล่อกไ็ม่ได้ ข้าอ่าน

ได้ตั้งเยอะ จ�าตวัอกัษรได้ตั้งหลายตวั ทั้งยงัค�านวณเลขได้ไวกว่าอกี!”

เรื่องการค�านวณของพวกเขารุดหน้ากว่าพวกนักบัญชีที่บ้านสกุลจาง 

จ้างมาท�างานที่ร้านเสียอีก นี่เป็นอีกสาเหตุที่พวกเด็กๆ ถูกเรียกว่าอัจฉริยะ 

เนื่องจากเธอเคยสอนพวกเขาคิดเลขโดยเริ่มพื้นฐานจากการบวกลบคูณหาร 

แล้วค่อยๆ เพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ หลงัจากพวกเดก็ๆ เริ่มเข้าใจและคดิตาม

ได้ทนั

จนตอนนี้แค่เพียงได้ยินจ�านวนตัวเลขที่จะให้ค�านวณเพียงไม่กี่ 

ลมหายใจ พวกเขากบ็อกค�าตอบที่ถกูต้องจากการค�านวณในใจได้อย่างรวดเรว็ 

โดยไม่ต้องมกีารทดเลขลงบนกระดาษได้แล้ว

แม้แต่พวกหยางหมิงและหยางเซิงก็เริ่มล�้าหน้าไปในระดับสูงๆ ของ

วชิาการค�านวณ ท�าเอาผู้สอนจากต่างยุคถงึกบัเหงื่อตก เพราะเธอแทบจะตาม

การพฒันาของพวกเขาไม่ค่อยทนัแล้ว

แต่ภายใต้ความอจิฉานั้นคอืหวัใจพองโตที่เตม็ไปด้วยความภาคภูมใิจ
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พอเล่อฉวี่โอ้อวดความเก่งกาจออกมาแล้ว กู่มี่เอินที่ได้ย้อนกลับไป

สมัผสักบัความเก่งกาจของพวกเขากอ็ดไม่ได้ที่จะต้องนกึเปรยีบเทยีบ

ถ้าไม่นบัว่าพวกเดก็ๆ ในบ้านเธอต่างกไ็ม่ธรรมดาแล้วนั้น จรงิๆ โกวเกอ

ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเธอก็เป็นตัวเลือกคู่ครองที่น่าพิจารณาอย่างที่นายหญิงจาง

เคยแอบมาเกริ่นไว้จรงิๆ นั่นละ

แต่ถ้าคดิเล่นๆ… ถ้าให้เขาต้องมาเป็นพี่เขยของพวกเดก็ๆ จอมอวดเบ่ง 

วางก้าม และยงัตดิพี่ขั้นหนกัพวกนี้แล้ว น่าจะกลายเป็นความหนกัใจที่ต้องถกู

พวกเก่งกาจคอยแผ่รศัม ี‘ข้าไม่ธรรมดาสามญั!’ คอยกดข่มเอาไว้ตลอดเวลา 

จนอาจไม่เหลอืแม้แต่สทิธิ์ในการออกปากหรอืศกัดิ์ศรขีองผู้อาวุโสในบ้าน

ไอหยา… ว่าที่พี่เขยของเด็กพวกนี้ก็น่าสงสารไม่ต่างจากว่าที่น้องเขย

น้องสะใภ้ในอนาคตของเธอเอาเสยีเลย หรอืว่าก่อนที่เธอจะแต่งงานจรงิๆ คง

ต้องรอให้เดก็ๆ พวกนี้แต่งงานออกไปก่อนถงึจะมฤีดูใบไม้ผลสิ�าหรบัเธอบ้าง

“และกน็ะ…” เล่อฉวี่ไม่ยอมให้พี่ๆ  คนอื่นเอ่ยแทรกขึ้นมา จงึกล่าวต่อ

ทนัท ี“โกวเกอไม่ได้มพีละก�าลงัมากเท่าพี่รอง ขนาดสู้กบัซอืเกอยงัสู้ไม่ได้เลย 

ทั้ง…ทั้งยงัสู้หมากกระดานแพ้จื้อเอ๋อร์อกี ถ้าเขาแพ้กระทั่งจื้อเอ๋อร์ กแ็สดงว่า

เขาไม่แขง็แกร่งพอ!”

“เอ่อ… กจ็รงิอยู่นะ” หยางเซงิที่เงยีบไปเพราะเถยีงสู้ใครไม่ทนั เริ่มมี

ความคดิเอนเอยีงไปทางพวกเล่อฉวี่ด้วย

ที่จรงิเขาค่อนข้างชื่นชมโกวเกออยู่พอตวั คดิว่าไหนๆ ถ้าจะให้พี่ใหญ่

ออกเรอืน กเ็ลอืกเอาคนคุ้นเคยที่สนทิสนมกบับ้านนี้เลยดกีว่า

ทว่าเมื่อได้ฟังเหตุผลจากพวกเล่อฉวี่แล้ว กท็�าให้เขาวติกขึ้นมาบ้าง

‘ถ้าต่อไปพี่ใหญ่ถกูรงัแก… แล้วโกวเกอจะสูก้บัอนัธพาลพวกนั้นได้หรอื’ 

ทนัใดนั้นสายตาที่เคยมองพวกน้องเลก็อย่างไม่เหน็ด้วยกพ็ลนัแอบเปลี่ยนฝ่าย

ไปอยู่ข้างพวกเขาเงยีบๆ...

หยางหมิงเริ่มปวดหูขึ้นมาบ้างแล้ว เขาชอบที่เห็นน้องๆ ร่าเริงขึ้นกว่า

แต่ก่อนก็จริง แต่การกลายเป็นคนเปิดเผยมากไปเช่นนี้ ออกจะดูแก่นแก้ว 
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ซุกซน และกลายเป็นเดก็ดื้อรั้นเสยีมากกว่า

คนที่จื้อเอ๋อร์และเล่อเอ๋อร์ค่อนข้างจะอ่อนให้มากที่สุด ก็น่าจะเป็น 

พี่ใหญ่ที่พวกเขามองว่าอ่อนแอมากจนต้องออกมากางปีกปกป้อง แต่ดูไปแล้ว... 

เหมอืนลูกสุนขัไม่เจยีมตวัที่พากนัหวงแม่ไก่ที่คอยดูแลพวกมนัเสยีมากกว่า

“พี่ใหญ่... พี่คดิอย่างไร”

หยางหมิงเรียกกู่มี่เอิน หลังจากที่เขาเห็นตัวต้นเหตุนิ่งเงียบคล้ายกับ

ก�าลงัเหม่อลอยคดิเรื่องอื่นอยู่

กูม่ี่เอนิกลบัมาได้สตอิกีครั้ง ก่อนจะเหน็ว่าสายตาทกุคูต่่างมองมาที่เธอ

ทั้งหมด

“พี่ใหญ่ พี่ต้องเข้าข้างเล่อเล่อนะเจ้าคะ...” เล่อฉวี่เริ่มน�้าตาคลอ ก่อน

จะถลาเข้าไปกอดเอวของกู่มี่เอนิเอาไว้

กูม่ี่เอนิพยายามขนืตวัแขง็ ในขณะที่เธอกถ็อนหายใจออกมาอย่างหนกั 

แล้วค่อยกล่าวออกมา

“เซงิเอ๋อร์ เล่อเอ๋อร์ และจื้อเอ๋อร์ วนันี้พวกเจ้าท�าตวัไม่ดต่ีอหน้าผู้อาวโุส

อย่างท่านป้าจางจริง นี่เป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมของเจ้าบ้านที่มีต่อแขก 

คนส�าคญั และอย่างที่หมงิเกอของพวกเจ้าบอกมา เรื่องนี้เป็นการจดัการของ

ผูใ้หญ่ และกย็งัเป็นความหวงัดขีองท่านป้าจางด้วย ถงึจะชอบหรอืไม่ชอบกต้็อง 

เริ่มจากการพูดคุยกนัก่อน ซึ่งท่านป้าจางกไ็ม่ได้มคีวามคดิที่จะจบัคลุมถุงชน 

ถงึได้มาเลยีบๆ เคยีงๆ ถามความเหน็จากพี่ก่อน” เมื่อกล่าวถงึตรงนี้กู่มี่เอนิ 

กด็นัร่างของเล่อฉวี่ออกมา ก่อนจะแสดงสหีน้าขงึขงัพร้อมกบักล่าวต่อ

“...ไม่ใช่ให้พวกเจ้าท�าตวัไม่น่ารกัออกมาข่มขวญัผู้คนเสยีอย่างนั้น มนั

จะกลายเป็นว่าพวกพี่ไม่ได้ให้การอบรมที่ดแีก่พวกเจ้า และจะเกดิเป็นที่ครหา 

จนกลายเป็นภาพลกัษณ์ที่ไม่ดตี่อคนในบ้านของเราต่อไป”

ในฐานะที่เป็นคนขี้ใจอ่อนซึ่งมักแพ้ลูกอ้อนของพวกน้องเล็ก กู่มี่เอิน 

จึงไม่ค่อยดุพวกเขานัก แต่เมื่อใดก็ตามที่เธอเริ่มกล่าวเสียงแข็งออกมาเช่นนี้ 

ด้วยสีหน้าที่ไม่ยอมผ่อนปรนอย่างแน่นอน ก็ท�าให้พวกเด็กๆ ที่มักจะมีหาง
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ของปศีาจน้อยงอกออกมาจากก้น จ�าต้องผลุบหางนั้นหายกลบัเข้าไปจนกลาย

เป็นเดก็ดทีี่แสดงท่าทาง ‘หงอ’ จนน่าสงสารอกีครั้ง

พอหยางหมิงเห็นน้องเล็กเริ่มแสดงละครใหม่ ก็ค่อยๆ ก้าวออกมา

แทรกสายตาที่เริ่มพร่ามัวของกู่มี่เอิน ที่ก�าลังจะอ่อนลงจนไม่อาจสร้างภาพ 

พี่ใหญ่ที่สามารถสั่งสอนน้องๆ ได้

“พี่คดิว่าวนันี้จะต้องมคีนที่ไม่ได้กนิข้าวเยน็อกีครั้ง”

สดุท้ายเดก็ดทีี่ก�าลงัหงอกพ็ากนักมุท้องแล้วเดนิกลบัเข้าห้องของตนเอง

ไป

คฤหาสน์ที่คนภายนอกต่างเล่าลอืถงึความยิ่งใหญ่ ความจรงิข้างในนั้น

เหมอืนอุทยานที่เตม็ไปด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้ และมเีพยีงอาคารปลูกห่างๆ 

กนัอยู่ไม่กี่หลงัเท่านั้น

บ้านหลงันี้ร่างแบบจากเรอืนสี่ประสานเป็นหลกัอยูต่รงกลางบ้าน ซึ่งช่วง

ปีแรกมีเรือนหลักฝั่งเหนืออยู่เพียงเรือนเดียวโดยยึดเอาจากตัวบ้านร้างหลัง

เดิม ส่วนด้านทิศตะวันตกและตะวันออกก็สร้างเป็นเรือนระเบียงที่กั้นไว้

ประหนึ่งก�าแพง ล้อมกรอบจนเป็นบ้านในพื้นที่สี่เหลี่ยม

ความจรงิเธอวางแผนจะสร้างเรอืนหลงัหนึ่งขึ้นมาครอบสว่นที่เป็นห้อง

ลบั และรวมไปถงึสร้างสสุานให้ผซีวิอย่างด ีแต่หยางหมงิกลบัขวางไว้แล้วบอก

เธอว่า เรื่องห้องลบัควรเป็นเรื่องที่ให้รู้กนัเพยีงคนในบ้านเท่านั้น

แน่นอนว่าพอคดิไปคดิมาแล้ว เรื่องนี้กส็มเหตสุมผลอยู ่เพราะคนสกลุ

จางไม่ใช่คนในครอบครัวของเธอ และยังไม่อาจรับประกันว่าเมื่อเจอกับลาภ

ก้อนโตแล้ว ผู้คนจะไม่เปลี่ยนไปจรงิๆ

เธอยอมรบัว่ามคีวามเหน็แก่ตวัและเหน็แก่ครอบครวัตนเอง นี่ไม่เพยีง

เป็นสมบัติของสกุลกู่ แต่ยังเป็นความลับของสกุลกู่ และมันจะต้องเผื่อแผ่ 

ไปถงึลูกหลานในอนาคตของสกุลกู่เท่านั้น

เพื่อหลกีเลี่ยงสายตาของคนภายนอกที่เข้ามาก่อสร้างบ้านหลงันี้ แปลน
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ของบ้านจึงขยายความใหญ่โตครอบคลุมออกไปให้ถึงทั้งบ้านร้างและทางเข้า

ห้องลับ ซึ่งในส่วนที่เป็นห้องลับนั้น ทั้งหยางหมิงและหยางเซิงได้ให้พวก 

คนงานของสกุลจางไปลงมอืสร้างโครงบ้านของเรอืนหลงัอื่น ในขณะที่พวกเขา

อาสามา ‘เรยีนรู’้ และลงมอืสร้างโครงบ้าน ‘ทดลอง’ ตรงบรเิวณห้องลบักนัเอง

แน่นอนว่าเมื่อพวกคนงานของบ้านสกุลจางกลับมาสร้างเรือนย่อย 

ต่อจากพวกหยางหมงิ กจ็ะไม่พบเหน็บรเิวณทางเข้าลบัที่พวกเขาจงใจปิดซ่อน

ไว้ก่อนแล้วแน่นอน

จากนั้น... เพื่อซ่อนความโดดเด่นของเรอืนย่อยที่ซ่อนห้องลบัไว้ กเ็ริ่ม

มเีรอืนฝึกสมาธ ิเรอืนเกบ็ต�ารา หรอืเรอืนอื่นๆ ที่ยงัไม่ได้คดิว่าจะใช้งานอะไร

เป็นหลกัค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาด้วย

แม้สกุลจางจะได้ค่าจ้างสมน�้าสมเนื้อ แต่กม็วิายบ่นตกัเตอืนว่าไม่ควร

ผลาญเงนิมากนกั

โชคดทีี่ร้านซึ่งเธอปล่อยเช่า และที่นาที่เคยกว้านซื้อไปเริ่มมผีลตอบแทน

กลบัมามากมาย ท�าให้พวกนายใหญ่จางไม่ได้หยบิยกเรื่องนี้ขึ้นมาพดูอกี เพราะ

ถอืว่าได้สั่งสอนไปแล้ว

ตอนนี้เรือนสี่ประสานก็ถูกต่อเติมจนตรงตามแบบฉบับดั้งเดิมที่

ประกอบไปด้วยเรอืนทั้งห้าหลงัแล้ว กูม่ี่เอนิรูส้กึว่าตนเองร�่ารวยกต็อนที่เหลยีว

มองไปยังเรือนบริวารที่อยู่ข้างประตูหน้า ซึ่งตอนนี้เป็นเพียงห้องว่างเปล่า 

มืดสนิทจนดูวังเวง และเมื่อมองย้อนกลับมาจากประตูชั้นใน ลานกลางบ้าน

ขนาดใหญ่ก็รายล้อมไปด้วยเรือนชั้นเดียวที่ต่อเติมทั้งด้านหน้าและทางซ้าย 

ทางขวา เรยีกว่าเรอืนหลกั เรอืนตะวนัออก และเรอืนตะวนัตก ซึ่งยงัไม่นบั

เรอืนหลงับ้านที่พวกเขาใช้เป็นพื้นที่หลบันอน ซึ่งตั้งอยู่หลงัเรอืนหลกัไปอกี

หลังจากน้องเล็กทั้งสองคนของบ้านเข้าไปส�านึกผิดอยู่ในห้อง กลุ่ม 

พี่ใหญ่ก็รวมตัวกันกินอาหารเย็นได้เพียงเล็กน้อย เพราะต่างฝ่ายต่างก็คิดถึง

เล่อฉวี่และหยางจื้อที่ไม่ได้มากินอาหารเย็นด้วย จึงเกิดความรู้สึกเป็นห่วง 

จนพวกเขารู้สกึไม่อยากอาหารเท่าที่ควร
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เมื่อบรรยากาศเปลี่ยนเป็นเงียบเหงา หยางหมิงเลยเปิดหัวข้อพูดคุย 

ถงึเรื่องของร้านค้าที่จะไม่ปล่อยให้เช่าต่อ... ว่าพี่ใหญ่จะท�าอย่างไรต่อไปดี

กู่มี่เอนิท�าท่าลูบคางเลก็น้อย “ก่อนที่สญัญาจะสิ้นสุดลง พี่ได้ยนิจาก

ท่านลุงจางมาก่อนว่าในอกีสามวนัข้างหน้านี้จะมกีารเปิดประมูลขึ้น พี่เลยคดิ

จะเอาซีอิ๊วของเราไปประมูลด้วย เพราะมันเป็นสินค้าที่ไม่เคยวางขายหรือ

ปรากฏที่ไหน นอกจากงานเลี้ยงต้อนรบัท่านเจ้าเมอืงเมื่อสองปีก่อน”

“ข้าจ�าได้ เพราะเหตุนี้เราเลยท�าการค้าโดยตรงกับจวนท่านเจ้าเมือง 

นี่นา” หยางเซงิกล่าวออกมา

เส้นสายของเธอเริ่มต้นจากการผกูขาดการขายซอีิ๊วโดยตรงกบัจวนท่าน

เจ้าเมือง ผู้ที่ตกเป็นทาสของน�้าปรุงรสที่สร้างสรรค์อาหารอร่อยๆ ออกมา 

จนต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายขุนนางทุกเดือนจากการขยายขนาดของเอวที่ 

มแีต่จะเพิ่มขึ้นๆ

งานเลี้ยงครั้งนั้นเรยีกเสยีงฮอืฮาจากเหล่าคหบดทีี่อยู่ในเมอืง และรวม

ไปถึงขุนนางท่านอื่นๆ ที่มาร่วมงาน หลังจากชิมเนื้อผัดซีอิ๊วที่เธอท�าขึ้นโต๊ะ 

จานหนึ่งเป็นของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จากบ้านสกุลกู่ จนชื่อเสียงของซีอิ๊วเริ่ม

แพร่กระจายในหมู่ชนชั้นสูงของเมอืงเฉงิหลวิกเ็พราะงานนี้นี่เอง

ทว่าโชคร้ายที่ซอีิ๊วมปีรมิาณจ�ากดั เธอจงึได้แต่ตอบบ่ายเบี่ยงไปยงัท่าน

เจ้าเมอืง โดยบอกเพยีงว่าจ�านวนที่ผลติได้มจี�ากดั และต้องใช้เวลาในการท�า

เป็นปีๆ ถงึจะผลติออกมาได้จ�านวนหนึ่ง

แต่ตอนนี้... ข้อจ�ากัดที่ว่าได้ถูกเล่อฉวี่และหยางจื้อช่วยกันท�าลายไป

แล้ว นี่นบัว่าเป็นข่าวด!ี

“ข้าพอเข้าใจแล้ว” หยางหมงิกล่าวอย่างครุ่นคดิ “ท่านจะปล่อยสนิค้า 

ที่ถูกเล่าลอืว่ามจี�านวนจ�ากดัเข้าประมูลเพื่อสร้างกระแสการกลบัมา และสร้าง

ภาพลกัษณ์ให้เป็นสนิค้าชั้นสูง แล้วจงึค่อยวางขายที่ร้านค้าต่อไป ออื…”

นิ้วเรียวยาวเริ่มเคาะลงบนโต๊ะหินหรือที่เรียกว่าศิลาจากฟ้า ซึ่งเป็น

วตัถุดบิแบบเดยีวกบัที่ใช้สร้างห้องลบั และมคีวามคงทนเป็นพเิศษถงึขนาดที่
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หยางเซงิออกแรงทุ่มกไ็ม่อาจสร้างรอยร้าวได้

“…แต่แบบนั้น ผู้ซื้อที่ท�าการประมูลไปก่อนหน้านี้จะไม่มาสร้างความ 

ยุง่ยากกบัร้านค้าของพวกเราในภายหลงัหรอกร”ึ หยางหมงิหนัมาตั้งค�าถามกบั

กู่มี่เอนิ

กู่มี่เอนิอมยิ้มแบบมเีลศนยั “อย่าลมืสว่ิาซอีิ๊วบ้านเรากม็กีารคดัคุณภาพ

ตามเวลาการหมักบ่ม ขนาดสุราที่เคยขายกันดาษดื่นในตลาด พอมีสุราไห 

แบบเดยีวกนัทว่ากลบัเป็นสุราที่ผ่านการหมกับ่มมานานเป็นร้อยปี กย็งักลาย

เป็นสนิค้าล�้าค่าที่ถูกประมูลไปในราคาสูงลบิลิ่วได้เลย”

“อ้อ! ถ้าอย่างนั้นเรากส็ามารถใช้วธิขีองพวกเล่อฉวี่เพื่อเพิ่มระยะเวลา

การหมักของซีอิ๊วให้ได้หลายๆ ปี แล้วค่อยเอาเข้าที่ประมูลก็ได้นี่นา ส่วน 

ซอีิ๊วแบบหมกัสามเดอืนถงึหนึ่งปีกค็่อยเอามาเป็นสนิค้าพื้นฐานที่ขายในร้าน!” 

หยางเซงิท�าท่าทางตื่นเต้นเมื่อตามทนัความคดิของพี่ใหญ่และพี่รอง

หยางหมงิหรี่ตาลงเลก็น้อย สายตาของเขาเหมอืนก�าลงัจดจ่ออยูก่บัชาม

ที่อยูบ่นโตะ๊กนิขา้ว พอผ่านไปครูห่นึ่งกเ็งยหน้าขึ้นก่อนจะตอบ “กไ็ม่เลว ด้วย

กฎการคุ้มครองผู้ขายของตลาดมืดแล้ว ต่อให้หลังจากสินค้าเริ่มกลับเข้าสู่

ตลาดข้างบน ก็จะไม่มีการแทรกแซงของผู้มีอิทธิพลกลุ่มอื่นๆ ที่จ้องจะฮุบ

สนิค้าในมอืของเราแน่นอน”

นั่นเป็นข้อดีของการค้าขายในตลาดมืด ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าจาก 

ทั่วทุกมุมโลกที่มีทั้งของถูกกฎหมายและผิดกฎหมายออกมาวางขายโดยที่จะ

มกีารคุม้ครองพเิศษของผูข้ายจากตลาดมดื ซึ่งช่วยให้ไม่มกีารสาวถงึที่มาของ

สนิค้า ที่มาของผู้ขาย และไม่อาจคุกคามตวัผู้ซื้อเองด้วย

บทลงโทษที่หนกัหนาที่สุดกค็อืการเพกิถอนป้ายผ่านของผู้ซื้อ หากมา

วอแวกบัผู้ขายที่เป็นผู้ท�าก�าไรให้แก่ตลาดมดื ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อไม่ปรารถนา

อย่างแน่นอน

เพราะผู้ขายสนิค้าคอืผู้ที่ตลาดมดืให้ความส�าคญั เพราะสนิค้าทุกชนดิ

จะต้องมีการหักก�าไรส่วนหนึ่งเข้าสู่ตลาดมืด ซึ่งแม้ราคาจะโหดเอาการ แต ่
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สิ่งแลกเปลี่ยนด้านความปลอดภัยในการวางขายก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะมันยัง 

เผื่อแผ่อทิธพิลไปยงัตลาดข้างบนในบางส่วนด้วย

เมื่อทั้งสามวางแผนคร่าวๆ แล้ว กูม่ี่เอนิกก็ล่าวสรปุด้วยน�้าเสยีงที่ก�าลงั

ตื่นเต้น

“ก่อนที่ตลาดจะเปิดในอกีสามวนันี้ พวกเรามาลองท�ากนัดสูกัตั้งเถอะ!”

หยางหมงิและหยางเซงิผงกศรีษะรบั

ปัญหาจากการดึงปราณธรรมชาติเข้ามาเป็นพลังงานหมุนเวียนใน 

วงอาคมถูกหยางหมงิทดลองแก้ไขอกีครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ทดลองท�า

บนกระดาษ การท�างานของอาคมนั้นยงัไม่มปีระสทิธภิาพที่น่าตื่นตะลงึเท่ากบั

การขีดเขียนบนพื้นดินโดยบังเอิญของเล่อฉวี่ ปัญหาจึงอาจจะมาจากความ

คงทนของวสัดุที่ใช้เสยีมากกว่า

เนื่องจากบ้านหลังนี้ท�าจากวัสดุคงทนอย่างศิลาจากฟ้า หรือที่กู่มี่เอิน

เรยีกชื่อของมนัใหม่อย่างข�าๆ ว่า ‘หนิอุกกาบาต’ ซึ่งเป็นหนิราคาแพงที่น�ามา

ใช้สร้างเครื่องเรือน เพราะหยางเซิงเคยก่อวีรกรรมเอาไว้มากมาย โดยการ

ท�าลายโต๊ะและเก้าอี้อย่างไม่ตั้งใจจากการที่เขายงัคมุพลงัได้ไม่คล่อง ท�าให้เธอ

ต้องเสียเงินก้อนใหญ่เพื่อเปลี่ยนและซ่อมแซมรายวัน จึงเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่

ทนมอืทนเท้าเขามากกว่า

แม้แต่ลานพื้นกลางบ้านที่หยางเซิงชอบมาฝึกก็ปูด้วยหินแบบเดียวกัน 

หยางหมงิจงึใช้มมุหนึ่งของลานบ้านท�าการสลกัอาคมแบบเดยีวกนั และทดลอง

เปิดใช้งานดู

วันถัดมาผลปรากฏออกมาอย่างที่หยางหมิงตั้งใจไว้ ไหหมักซีอิ๊วที่น�า

มาทดลองนั้นเพิ่งเริ่มหมักได้ไม่กี่วัน แต่ตอนนี้หลังจากที่ผ่านการใช้อาคมไป

หนึ่งคนื อายุของการหมกักเ็ริ่มใกล้เคยีงกบัซอีิ๊วที่หมกัมาแล้วราวหนึ่งปี

ขณะที่คนในบ้านสกุลกู่ก�าลงัดใีจ นายใหญ่จางกก็ลบัมาอกีครั้งพร้อม

ข่าวที่ว่า... จางโกวหายตวัไป จนป่านนี้กย็งัไม่กลบัมาที่บ้านเลย ซึ่งมนัผดิวสิยั
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มาก เพราะเขาไม่เคยไปไหนโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวมาก่อน จึงกังวลไปว่าเขา

อาจจะหลงไปในป่ารอบบรเิวณบ้านของพวกกู่มี่เอนิ?

ด้วยศกัยภาพของค่ายกลที่หยางหมงิสอนเล่อฉวี่และหยางจื้อนั้นเป็นที่

เลื่องลอืไปทั่ว พกัหลงัมานี้พวกเขาเล่นกบัค่ายกลในป่ามากกวา่เลน่หุน่ไม้หรอื

ตุก๊ตาผา้ที่นายหญงิจางซื้อมาให้เสยีอกี แถมตอนนี้หยางหมงิยงัปลอ่ยให้พวก

เขาเคลื่อนแกนหลกัของค่ายกลเองด้วย จงึท�าให้ตอนนี้ค่ายกลรอบบ้านถอืเป็น

สถานที่เล่นและฝึกฝนของเล่อฉวี่กบัหยางจื้อไปโดยปรยิาย

กู่มี่เอนิอดไม่ได้ที่จะคดิไปในทางเดยีวกนั เพราะได้ยนิว่าพวกเขาสนใจ

เกมซ่อนหากนัอยู.่.. และมนัจะเป็นไปได้หรอืไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาซ่อนจะไม่ใช่แค่

กลไกลบัหรอืแกนหลกัของค่าย แต่เป็นคนเป็นๆ ผู้หนึ่ง

แถมคนผู้นั้นยังเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะชิงต�าแหน่งว่าที่พี่เขยอย่างที่พวกเขา

เข้าใจกนัมาตลอดเสยีด้วย! มใิช่ว่าเพิ่งมข้ีอพพิาทเกี่ยวกบัเรื่องนี้ไปหรอกหรอื!

“ท่านลุงจาง เดี๋ยวข้าจะรีบไปปลุกเล่อเอ๋อร์และจื้อเอ๋อร์เดี๋ยวนี้เลย

เจ้าค่ะ”

ปกติฟ้าเริ่มสว่างถึงเพียงนี้ พวกเด็กๆ ที่ฝึกวินัยการตื่นนอนมาเป็น

อย่างดกีส็มควรลุกออกจากเตยีงได้แล้ว

หยางจื้อที่นอนไม่ค่อยหลบัเพราะต้องทนหวิทั้งคนืจงึมอีารมณ์บูด จน

ใบหน้าที่นิ่งยิ่งฉายแววเยน็ชาและหงุดหงดิปรากฏขึ้นมาอย่างที่ไม่อาจหยุดยั้ง

เอาไว้ได้

เขายนืมองกลุ่มคนเบื้องหน้าด้วยสายตานิ่งๆ ครู่ใหญ่ ก่อนที่จะหนัไป

สบตากบัเล่อฉวี่ แล้วค่อยๆ ไล่ไปยงัพี่สาม พี่รอง และพี่ใหญ่ของเขา

กู่มี่เอินเผลอขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าหยางจื้อไม่ได้ท�าอะไรเสียทีนับตั้งแต่

เดนิเข้ามาที่เรอืนหลกั จงึเอ่ยเร่งเขา “จื้อเอ๋อร์ พวกเราต้องเข้าไปส�ารวจในป่า

รอบบ้านกนันะ โกวเกออาจจะหลงอยู่ในนั้น เราต้องไปดู”

หยางจื้อรูส้กึว่าวนันี้พี่ใหญ่ดจูะใจร้ายกบัเขาผดิปกต ิเพราะปกตพิอเช้า

แล้วนางก็จะรีบเอาของรองท้องมาป้อนให้เขาและพี่สี่ถึงเตียงทุกครั้ง เวลาที่
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พวกเขาต้องรบัโทษอดอาหารเยน็ แต่วนันี้เป็นเพราะเรื่องเกี่ยวกบัโกวเกอ ท�าให้

พี่ใหญ่หนัไปใส่ใจคนที่อาจจะมาเป็นพี่เขยในอนาคตมากกว่าพวกเขาจนได้!

แต่เขาไม่อาจขัดขืน จึงได้แต่เก็บกดความไม่ชอบใจนั้นเอาไว้ลึกในใจ 

ก่อนจะตอบออกไป “กไ็ด้... จะบอกจุดที่เป็นแกนของค่ายกลให้กไ็ด้”

 



พื้นที่เล่นของหยางจื้อครอบคลุมอยู่แค่รอบอาณาเขตด้านในที่ผีซิว

เคยทิ้งร่องรอยเอาไว้ ซึ่งกินพื้นที่เทียบเท่ากับสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง 

ที่เธอเคยไปเยอืนมาในภพก่อน แต่ด้วยความซบัซ้อนของพื้นที่ ซึ่งรวมถงึสภาพ

แวดล้อมที่กดีขวางเส้นทางการเดนิและการมองเหน็นั้น กท็�าให้กลุม่คนทั้งหมด

ต้องเสยีเวลาไปเกนิครึ่งวนั จงึจะส�ารวจครบทุกจุดที่เป็นขอบเขตของค่ายกล

กู่มี่เอินมองดูจุดสุดท้ายซึ่งเป็นร่องรอยการขูดเปลือกไม้ด้วยเขาของ 

ผซีวิแล้ว กห็นัไปบอกให้ทุกคนหนักลบัไปยงัทศิทางของบ้าน ก่อนจะพบร่าง

ของจางโกวนอนพงิอยู่ที่ประตูหน้าบ้านเข้าพอดี

“อาโกว” นายใหญ่จางรบีเข้าไปตรวจสอบร่างของจางโกวทนัท ีในขณะที่

ใบหน้าที่ฉายแววเหนื่อยล้าเตม็ไปด้วยความสบัสนงงงวย

โชคดีที่จางโกวยังคงนอนหายใจเป็นปกติ ราวกับเขาหลับลึกไปเพียง

เท่านั้น

สดุท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเขายงัปลอดภยัด ีนายใหญ่จางจงึตดัสนิใจจะพา

เขากลบัเข้าไปในเมอืงเพื่อให้หมอตรวจดูอาการอกีครั้ง

“จื้อเอ๋อร์ เล่อเอ๋อร์ พวกเจ้าตามพี่เข้าบ้านเดี๋ยวนี้...” เสยีงของกู่มี่เอนิ 

สี่
พี่สาวกับการป้องกัน
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ราบเรยีบ

เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอสมัผสัถงึความไม่มั่นใจปนห่างเหนิจากพวก

บรรดาท่านลุง ท�าเอาใบหน้าของเธอเกดิอาการชาเลก็น้อย

ท่าทีสงบของบ้านสกุลจางที่ไม่เอ่ยถึงเรื่องการค้นพบตัวจางโกว หลัง

จากที่หยางจื้อเดนิเข้าไปในสวนหลงัก�าแพงบ้านเพื่อหาจดุปิดการท�างานค่ายกล

นั้นแล้ว... ไม่ว่าใครกต้็องเข้าใจเรื่องราวไปในทศิทางเดยีวกนัว่าที่เขาหายไปนั้น

เป็นเพราะอะไร

หยางจื้อและเล่อฉวี่แสดงสีหน้าหดหู่ ก่อนจะนั่งลงคุกเข่าที่เรือนหลัก

ของบ้าน

“พี่ใหญ่ ข้าไม่ได้ท�านะ...” เล่อฉวี่กล่าวเสยีงอ่อน

กู่มี่เอนิเพ่งมองพวกเขาโดยที่ไม่กล่าววาจาอนัใด ความเงยีบที่เกดิขึ้นนี้

ไม่ใช่สิ่งที่หลายๆ คนรู้สกึคุ้นเคย จงึรู้สกึอดึอดัและเป็นกงัวลเสยีมากกว่า

หยางจื้อไม่ชอบเห็นพี่ใหญ่เป็นเช่นนี้ เขาพยายามยึดร่างกายที่ใกล้จะ

โงนเงนเตม็ทใีห้ตั้งตรงอยูไ่ด้ ก่อนจะกล่าวเสยีงแหบแห้ง “พวกเรา... ไม่ได้ท�า”

หยางเซงิเองกม็สีหีน้าเคร่งเครยีด ใจหนึ่งเขาเป็นห่วงโกวเกอมาก แต่

อกีใจกเ็ป็นห่วงเรื่องอาการของพวกนอ้งๆ ที่ท�าท่าจะล้มลงตั้งแต่เดนิส�ารวจป่า

รอบบ้าน เพราะตั้งแต่ตื่นนอนจนเลยมาถงึเกอืบยามบ่าย ทั้งคูย่งัไม่ได้กนิอะไร

เป็นชิ้นเป็นอนัเลยสกัอย่าง

รอบนี้เขาคดิว่าพี่รองจะเป็นผู้จดัการลงโทษพวกเขาตามเคย และหลงั

จากที่พวกเขาถกูตมีอืแล้วกจ็ะถกูสั่งให้ไปที่ห้องอกัษรเพื่อลงโทษให้คดัหนงัสอื

ส�านึกผิดคนละหนึ่งเล่ม ซึ่งนั่นท�าให้เขาพอจะหาโอกาสแอบเอาขนมไปให้ 

พวกน้องๆ กนิรองท้องได้

แต่รอบนี้... เหน็ชดัว่าเขาไม่ได้คาดคดิว่าพี่ใหญ่จะเป็นคนเรยีกพวกเขา

ไว้เสยีเอง จงึได้แต่ชะงกัเท้าเพื่ออยูร่อชมว่าการลงโทษของพี่ใหญ่นั้นจะเป็นไป

ในทศิทางใด

หยางหมิงคาดเดาความคิดบางอย่างจากสีหน้าของคนในห้องแล้วก็ได้
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แต่ส่ายหน้าช้าๆ

ถ้าไม่ใช่เพราะเขาเข้มงวดจนพวกเขาให้ความเคารพและเกรงกลัวแล้ว

นั้น น้องๆ ทั้งสองในบ้านกค็งถูกเจี่ยเม่ย9 และซ่งตี้10 พะเน้าพะนอจนเสยีคน

ไปแล้วกระมงั

กู่มี่เอินยังคงไม่พูดอะไร จนกระทั่งเห็นร่างเล็กที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้า

ค่อยๆ ขยับเข้ามาใกล้ตัวเธอมากขึ้น สุดท้ายกู่มี่เอินก็ถอนหายใจอย่างหนัก

ออกมา “พี่เชื่อ”

สองเด็กชายหญิงเงยหน้าขึ้นมาสบตากับพี่ใหญ่ กู่มี่เอินเผยรอยยิ้ม 

จนใจออกมาบนใบหน้า ก่อนจะค่อยๆ ย่อตัวลงไปรวบพวกเขาเข้ามากอด 

เอาไว้ “พี่เชื่อ... แต่คนอื่นนั้นคงไม่ เลยท�าให้พวกเจ้าต้องล�าบากแล้ว”

จนกว่าจางโกวจะฟื้นคนืสต ิ คงยงัไม่มใีครกล่าวคาดโทษขึ้นมาได้จาก

หลักฐานเพียงแค่นั้น แม้ว่าทุกอย่างจะชี้เป้ามาที่หยางจื้อและเล่อฉวี่ไปเสีย

ทั้งหมดแล้วก็ตาม ฉะนั้นเธอจึงได้แต่ต้องลากพวกเด็กๆ ที่ก�าลังเหนื่อยล้า 

จากการนอนไม่พอ ทั้งยงัหวิโหยจากการอดอาหารออกไปช่วยตามหาจางโกว

เพื่อแสดงความจรงิใจกลบัไปให้มากที่สุด จะได้ลดความขุ่นมวัในใจของพวก

ผู้ใหญ่บ้านสกุลจางด้วย

และแน่นอนว่าอาการที่แทบก้าวขาไม่ออกของเล่อฉวี่ และศีรษะที่

โงนเงนไปมาของหยางจื้อ ตกอยู่ในสายตาของนายใหญ่จางตลอดเวลา ซึ่งคน

เป็นพี่สาวอย่างเธอก็ท�าได้เพียงมองดูและวางตัวเฉยชากับพวกเขา โดยที่ไม่

สามารถช่วยเหลอืหรอืแสดงความเป็นห่วงพวกเขาออกนอกหน้าได้

เธอไม่อาจละทิ้งความคดิที่ว่า เรื่องพฤตกิรรมของพวกเขาที่แสดงออก

ต่อนายหญงิจางเมื่อวานนี้ อาจได้ยนิไปถงึหูของนายใหญ่จางแล้วกเ็ป็นได้

ขนาดต�ารวจจะสืบหาคดีผู้ต้องสงสัยก็ต้องเริ่มต้นจากบุคคลใกล้ชิด 

9  คอืพี่น้องผู้หญงิ
10 คอืพี่น้องผู้ชาย
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ว่ามีปัญหาเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า ฉะนั้นเมื่อจางโกวหายไปและพวกสกุลจาง 

กเ็ลอืกที่จะมาค้นหาบรเิวณบ้านของเธอ ที่นอกจากจะเลื่องลอืเรื่องปรากฏการณ์

ผีบังก�าแพงแล้ว ก็ยังมีเรื่องที่ลึกๆ แล้วพวกเขาก็คงมีความสงสัยว่าอาจจะ

เป็นการกลั่นแกล้งของเล่อฉวี่และหยางจื้อด้วยหรอืไม่

กู่มี่เอนิทั้งโกรธ ทั้งเป็นห่วง และหวาดกลวั ความรบัผดิชอบในฐานะผู้

ดแูลสั่งสอนเดก็ๆ และความเชื่อมั่นที่มต่ีอพวกเขาที่เป็นเดก็ด.ี.. ก�าลงัประท้วง

กนัอยู่ภายในใจไม่สร่างซา

หยางหมิงวางมือลงบนบ่าของกู่มี่เอิน “เราได้แต่หวังให้จางโกวฟื้นขึ้น

มาพูดแทนพวกเขาเท่านั้น” จากนั้นเขากเ็ลื่อนสายตาไปมองพวกน้องเลก็แล้ว

กล่าวต่อ “และข้ากเ็ชื่อว่าเดก็พวกนี้คงไม่ได้ท�าเช่นกนั มนัดู... ไม่ฉลาดเลย 

ใช่ไหมล่ะ”

พอกล่าวจบประโยค หยางหมงิกเ็ผยรอยยิ้มประหลาดออกมา

ภายในอ้อมแขนของกู่มี่เอนิกร็ู้สกึได้ถงึแรงสั่นไหวน้อยๆ

แต่หยางเซงิไม่ทนัได้สงัเกตความผดิปกตเิหล่านั้น เพราะเพยีงเขาได้ยนิ

ค�าพูดที่มั่นใจทั้งจากพี่ใหญ่และพี่รองว่าพวกเล่อเอ๋อร์ไม่ได้กระท�าการซุกซน

จนเกนิเหตุแล้ว เขากผ็่อนคลายความตงึเครยีดในใจจนเบาบางลง ก่อนจะรบี

บอกให้พวกน้องๆ ลุกออกไปหาอะไรกนิได้แล้ว

หยางหมิงได้ยินแล้วก็ส่ายศีรษะ ท่าทางดูอ่อนใจมาก “นี่... เพราะ 

พวกเจ้ายงัเดก็อยู่หรอกนะ”

เล่อฉวี่และหยางจื้อดใีจมากที่รอดตวัแล้ว

การยื่นมือเข้ามาของหยางเซิงถือเป็นการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้

เล่อฉวี่และหยางจื้อพอด ีจงึท�าให้หยางหมงิยอมอ่อนข้อลงให้

...แล้วเรื่องอะไรล่ะที่จะละทิ้งโอกาสนี้ไป!

ทั้งสองจงึกลุกีจุอลากกูม่ี่เอนิออกไปที่ครวัอย่างเร่งรบี และหลงลมืการ

เปิดค่ายกลให้กลบัมาท�างานอกีครั้ง

พอฟ้าเริ่มมืดลงแล้วหยางหมิงก็กระตุ้นถามเรื่องเส้นทางที่ถูกแผ้วถาง
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ใหม่วันนี้ ด้วยกลัวว่าจะเกิดปัญหากับรูปแบบของค่ายกลเดิมที่เขาเคยร่างไว้

เสียแล้ว จนหยางจื้อนึกได้ว่ายังไม่ได้เปิดค่ายกลขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งก็ไม่แน่ว่า

กลซ่อนหาจะถูกท�าลายลงไปส่วนหนึ่งจรงิๆ

หยางจื้อจงึฉุดมอืเล่อฉวี่ออกไปหาสถานที่ในสวน เพื่อเปลี่ยนที่ไปเอา

แกนของค่ายกลกลบัมาให้หยางหมงิตรวจสอบด ูแต่พวกเขาที่เพิ่งวิ่งจากไปได้

เพยีงครู่เดยีวกลบัรบีวิ่งย้อนมาด้วยสหีน้าตื่นตระหนก

“พี่รอง! สุสานของผซีวิถูกท�าลายแล้ว!”

เสียงของเล่อฉวี่แทบเป็นเสียงกรีดร้อง ท�าเอาหัวใจของใครหลายคน

แทบตกลงไปอยู่ที่ปลายเท้า...

“เดี๋ยวนะ? สุสานนั่นน่ะหรอื!” สองตาของกู่มี่เอนิเบกิกว้าง ก่อนจะหนั

ไปสบตากบัหยางหมงิ

ท่าทีของหยางหมิงแข็งค้างไปครู่หนึ่งแล้วจึงสงบลง “ดูท่าว่าสิ่งที่พวก

เราเคยคาดคะเนไว้ได้เกดิขึ้นแล้ว”

อกีฝั่งหนึ่ง ใบหน้าของผู้น�ากลุ่มชายฉกรรจ์ดมูดืครึ้มลงทนัทเีมื่อเปิด

ฝาของ ‘โลงศพ’ ออกมา จงึอดไม่ได้ที่จะสะบดัหลงัมอืเข้าที่แก้มของลูกน้อง

พร้อมค�าด่าทอ

“เจ้าพวกโง่! พวกเจ้าลงแรงกันไปเสียตั้งมากมายเพื่อโครงกระดูกผุๆ 

ของมนุษย์ผู้หนึ่งเพยีงแค่นั้นร”ึ

ภายในโลงศพหินที่สลักลวดลายอันวิจิตร มีเพียงศพมนุษย์เพศชาย 

ผวิสนี�้าตาลอมม่วงที่แห้งตอบในชดุผ้าเนื้อหยาบนอนประสานมอือยูอ่ย่างสงบ

เท่านั้น

กลิ่นเหม็นที่ตกค้างอยู่ภายในโลงเมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกก็แผ่

กลิ่นอายชวนคลื่นเหียน จนท�าให้เหล่าชายอกสามศอกเกือบทุกคนถึงกับ 

พากนัหนัหน้าหนอีย่างอดรนทนไม่ได้

“บัดซบ! หากว่าค่ายกลนั้นถูกเปิดอีกครั้งแล้ว พวกเราก็ไม่มีโอกาส 
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ได้กลบัเข้าไปอกีแน่!”

ท่ามกลางความเกรี้ยวกราดของผู้น�าขบวน กม็คีนผู้หนึ่งที่แสดงความ

ใจกล้าออกมา

“หวัหน้า… จะ...เจ้าเดก็หนุ่มนั่น... จะให้พวกเราไปตามจบักลบัมาก่อน

ดหีรอืไม่”

พอเอ่ยจบประโยค ฝ่ามอืของผู้เป็นหวัหน้าของพวกเขากล็อยมาปะทะ

ใบหน้าของผู้เอ่ย จนร่างใหญ่โตนั้นลอยละลิ่วไปชนกบัต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกล

“เจ้าโง่!” ดวงตาของผู้กล่าวแทบจะถลนออกมา “ป้าของเจ้าเด็กนั่น 

เป็นน้องสาวแท้ๆ ของมูซ่หีวงเชยีวนะ แค่ปล่อยให้มนักลบัไปได้กถ็อืว่าเป็นการ

แหวกหญ้าให้งูตื่นหมดแล้ว พวกเราต้องรีบหาทางกลบเกลื่อนร่องรอยการ 

มาถงึของพวกเรา เพื่อตดัความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงไปถงึนายท่านได้”

เหล่าชายฉกรรจ์ยิ่งก้มหน้าลงจนคางของพวกเขาแทบจะชดิอก ไม่มข้ีอ

ใดให้พวกเขาแก้ตวัในความผดิพลาด ทั้งการค้นหาศพของสตัว์อสรูไม่พบ และ

การปล่อยตวัเหยื่อที่ใช้รดีข้อมูลให้หลบหนกีลบัเข้าไปในค่ายกลได้อกี…

หากมิใช่ว่าเพราะประโยชน์ของเด็กหนุ่มที่ชื่อจางโกว ที่สามารถท�าให้ 

ผู้วางค่ายกลวุ่นวายกับการหายตัวไปของมัน จนอีกฝ่ายยอมปิดการท�างาน 

ของค่ายกลเพื่อการออกค้นหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

นี่ท�าให้พวกเขาต้องรบีเปลี่ยนแผนการ จนน�าไปสูก่ารหาทางลอบเข้าไป

หลงัก�าแพงของคฤหาสน์

ซึ่งรอบนอกของคฤหาสน์ที่เป็นเรือนสี่ประสานนี้กลายเป็นสวนป่า 

ขนาดใหญ่ที่พวกเขาต้องใช้เวลาในการคล�าหาทางอยู่ครูใ่หญ่ จงึค้นพบสถานที่

ฝังซากของสตัว์อสูรที่นายท่านต้องการ

ทว่า… มนักลบักลายเป็นหลุมศพที่ผดิไปจากเป้าหมายเสยีได้!

“หรอืว่าพวกเขาจะขายออกไปแล้ว?” จู่ๆ  ผูน้�าคนนั้นกพ็ลนันกึขึ้นมาได้

เมื่อลองมาค�านวณกบัจ�านวนทรพัย์สนิอย่างเช่นพื้นที่ไร่นาที่นบัวนักย็ิ่ง

แพงดจุทองค�า แต่เดก็ๆ บ้านนี้กลบัสามารถครอบครองมนัได้ ถ้าเช่นนั้นสาเหตุ
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ที่ท�าให้พวกเขาร�่ารวยอย่างไร้ที่มาที่ไปกส็ามารถตอบค�าถามนี้ได้แล้วเช่นกนั!

“ชะ...ใช่แล้ว พวกเราต้องรบีตรวจสอบและกลบัไปรายงานนายทา่น...” 

หัวหน้ากลุ่มทั้งกังวลทั้งยินดี... กังวลจากภารกิจที่ผิดพลาด และยินดีที่มี 

ข้อแก้ต่างจากความผดิพลาดนี้

เมื่อก�าหนดเส้นทางใหม่ในการสบืต่อ คนกลุ่มนั้นกอ็าศยัพื้นที่ซบัซ้อน

ในป่าและค่อยๆ กลมกลนืไปกบัความมดืใต้ร่มเงาจนดูเสมอืนว่าที่บรเิวณนี้... 

ยงัไม่เคยมผีู้ใดย่างกรายเข้ามาก่อน

ภายใต้คลื่นลมที่เริ่มมเีค้าของพาย ุผนืป่ายามล่วงเข้าสูฤ่ดรู้อนรอบบ้าน

ของสกุลกู่กค็ล้ายกบัจะถูกย้อมสบีรรยากาศให้กลายเป็นสเีขยีวหม่น ชวนให้

หดหู่ใจ

ช่วงยามจื่อ11 ในคนืวนันั้นเอง เสยีงจากกระดิ่งลมที่แขวนไว้ตรงทาง

ขึ้นเนนิเขากด็งัขึ้นมา

หยางหมงิลงไปที่เนนิเขาด้านล่างพร้อมกบัหยางเซงิ ก่อนจะกลบัขึ้นมา

พร้อมกบันายใหญ่จางที่มาเยอืนในยามวกิาลเพยีงล�าพงัเท่านั้น

เมื่อมาถงึนายใหญ่จางกน็�าค�าพูดของจางโกวมาบอกทนัท ี “มคีนก�าลงั

หาหลุมฝังศพในบ้านของพวกเจ้า”

นายใหญจ่างกล่าวออกมาอย่างไม่แปลกใจนกั ที่ภายในบ้านของสกลุกู่

ดนัมสีิ่งอปัมงคลอย่างสุสานของผู้วายชนม์ฝังอยู่ในที่มดิชดิและไม่เหมาะสม

ซึ่งบริเวณหลุมฝังศพของ ‘ผู้อาวุโสสกุลกู่’ ก็เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่

ร้านของสกุลจางเป็นผู้โยกย้ายโลงศพ และช่วยกันก่อสร้างสุสานของสกุลกู่ 

ให้ด้วยนั่นเอง

หลังจากที่เล่อฉวี่และหยางจื้อนอนหลับสนิทไปตั้งแต่หัววัน ในตัว 

เรอืนหลกักเ็หลอืเพยีงกูม่ี่เอนิ หยางหมงิ และหยางเซงิ ที่อยูร่บัฟังเรื่องราวจาก

11 คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. – 00.59 น.
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ปากของนายใหญ่จาง

ดเูหมอืนว่าเมื่อวานช่วงสายๆ จางโกวจะถกูกลุม่คนผูไ้ม่หวงัดลีกัพาตวั

ไปตั้งแต่ช่วงออกจากประตูเมอืงมาได้ไม่ถงึลี้12 ก่อนจะถูกปิดตาแล้วพาตวัไป

เค้นถามค�าถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านสกุลกู่ทั้งสิ้น โดยเฉพาะวิธีเดินผ่าน 

กลลวงที่วางอยู่รอบๆ ค่ายกล และสถานที่ตั้งของสุสานที่ฝังอยู่ในเขตบ้าน 

ของพวกกู่มี่เอนิด้วย

“หมอที่มาตรวจอาการพบยาสลายพละก�าลังและพิษตัวหนอนอยู่ใน

เส้นเลือด แต่ตอนนี้พวกเขายังน�าออกมาได้ไม่หมด ข้าก็เลยไม่ได้พาอาโกว 

มาด้วย” เสยีงเคาะนิ้วของนายใหญ่จางหนกักว่าที่เคย “...ดทู่าวา่เป้าหมายของ

คนพวกนั้นจะเป็นบางสิ่งที่อยู่ในโลงศพของบ้านเจ้าแล้วละ”

นายใหญ่จางกล่าวไปพลางกข็มวดคิ้วไปด้วย ในขณะที่สายตากจ็ดจ้อง

ไปที่หยางหมงิซึ่งนั่งลงตรงหน้าเขา ราวกบัอกีฝ่ายคอืตวัแทนของคู่สนทนาฝั่ง

บ้านสกุลกู่

เมื่อได้ยินค�าพูดของนายใหญ่จาง พวกเขาทั้งสามคนก็ล้วนแต่ได ้

ข้อสรุปเดยีวกนั นั่นคอืการหายตวัไปของจางโกวไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัเล่อฉวี่

และหยางจื้อ แต่เป็นฝีมือของผู้อื่นที่เล็งผลประโยชน์จากเหยื่อที่มีความ 

เกี่ยวพนักบัพวกเขา

และการค้นหาเฉพาะศพของผซีวิโดยไม่แตะต้องสิ่งของมค่ีาอื่นๆ ที่อยู่

ภายในบ้าน กท็�าให้ทั้งสามคนได้ตวัผู้ต้องสงสยัที่เคยมาเยอืนสถานที่แห่งนี้

ใต้เท้าหลี่... อดตีผู้แทนพระองค์ ที่เมื่อสามปีก่อนได้มาท�าภารกจิที่เมอืง

เฉิงหลิว นอกจากเขาและลูกน้องจะพัวพันกับเรื่องการตายของอดีต 

เจ้าเมอืงคนก่อนแล้วนั้น พวกเขายงัมสี่วนรู้เหน็เรื่องการมอียู่ของผซีวิ จนถงึ

ขนาดมาเยอืนถงึหลุมศพปลอมแล้วครั้งหนึ่ง

หวัใจของกู่มี่เอนิพลนัเต้นระรวั

12 เป็นหน่วยนบัระยะทางของจนีโบราณ โดยที่ 1 ลี้ เท่ากบัระยะทางประมาณ 500 เมตร
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มเีพยีงคนในบ้านของเธอเท่านั้นที่ทราบดว่ีาร่างของผซีวิยงัอยูท่ี่ห้องลบั 

ในชั้นใต้ดนิ ขณะที่หลุมศพ ‘สุสานผซีวิแห่งสกุลกู่’ นั้นถูกแทนที่ด้วยศพชาย

นรินามที่พวกเธอไปพบในห้องลบันบัตั้งแต่การค้นพบครั้งแรก

แม้ว่าวญิญาณของเขาจะกลบัคนืสู่บ้านร้างของสกุลเฉวยีนแล้ว แต่...

“ภายในไม่มสีิ่งของล�้าค่าใดๆ หรอกขอรบั” หยางหมงิเป็นผูต้อบค�าถาม

นี้ “เพราะสิ่งที่พวกมนัตามหาล้วนอยู่ในไหหมกัที่วางกองไว้ตรงลานชั้นใน”

ลานชั้นในที่เขาเอ่ยถึงคือส่วนที่ลึกที่สุดของก�าแพงที่ล้อมตัวบ้านและ

สวนขนาดใหญ่ที่รวมกันไว้ มันเป็นสถานที่โล่งๆ ซึ่งมีต้นไม้สูงขึ้นอยู่ห่างกัน

ประปราย บรรยากาศไม่เยน็หรอืร้อนเกนิไป จดัว่าเป็นที่ที่อุณหภูมแิทบไม่ขึ้น

ไม่ลง เว้นแต่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวจดัที่หมิะเริ่มโปรยปรายลงมา

และอกีประการหนึ่ง บรเิวณนั้นเป็นจดุที่อยูใ่กล้ห้องลบัใต้ดนิด้วย หาก

ดูภาพรวมนับจากที่เนินเขาด้านล่างซึ่งเป็นทางเข้าทางเดียวของบ้าน ไล่เข้ามา 

ก็จะเจอปราการอย่างค่ายกลที่หากไม่เดินตามเส้นทางที่ถูกต้องก็จะถูกหลอก

ให้หลงทางเข้าไปในป่าลึก จวบจนมาถึงประตูใหญ่ที่ล้อมกรอบก�าแพงบ้าน 

ยาวเหยียด ท�าให้ผู้คนหลงเข้าใจผิดถึงระยะห่างของสถานที่ลับที่ส�าคัญที่สุด

ของตวับ้านด้วย

สหีน้าของนายใหญ่จางดูแปลกใจเลก็น้อย

“พวกเขาต้องการสูตรซอีิ๊วนั่น?”

หยางหมิงผงกศีรษะยืนยันก่อนจะกล่าวต่อ “ท่านก็ทราบดีว่าส�าหรับ

ครอบครวัวาณชิ สิ่งส�าคญัคอืการครอบครองกรรมวธิกีารผลติสนิค้าหายาก”

นายใหญ่จางได้ยนิค�าพูดของหยางหมงิแล้วกต็้องถอนหายใจ

“เข้าใจแล้ว”

ความเงยีบเกดิขึ้นหลงัการสนทนาอนัแสนสั้นชั่วขณะหนึ่ง

กูม่ี่เอนิรูส้กึได้ว่าพวกเขาก�าลงัหยั่งเชงิกนัอยู ่ฟังจากบทสนทนาแสนสั้น

ที่แอบซ่อนความนัยบางอย่าง ทว่ากลับไม่มีใครยอมพูดและเปิดเผยออกมา

ตรงๆ
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‘หรือว่าจางโกวจะได้ยินเรื่องของผีซิวเพิ่มเติมขึ้นมาจากปากของ 

ผูบ้กุรกุ?’ พอกูม่ี่เอนินกึได้ดงันั้นกท็�าให้เธอคาดเดาท่าทแีปลกๆ ของนายใหญ่

จางออกมาได้

“ขอบคุณท่านลุงที่เข้าใจ” หยางหมงิกล่าวพลางผ่อนสหีน้าเคร่งขรมึลง

รอยยิ้มบางๆ ปรากฏบนใบหน้าแขง็กระด้างของอกีฝ่ายด้วยเช่นกนั

“มนัเป็นเรื่องใหญ่ แต่ข้ากค็ดิว่าดแีล้วที่พวกเจ้าจดัวางค่ายกลเหล่านั้น

เอาไว้รอบๆ บ้าน”

“ข้าก็คิดว่าดีแล้ว...” เสียงของหยางหมิงฟังดูนุ่มนวล “ที่ท่านอาจารย์

ของข้ารอบคอบพอที่จะทิ้งต�าราการจดัวางค่ายกลไว้ให้พวกเราด้วย”

ฝ่ายตรงข้ามหวัเราะออกมาแผ่วเบากบัท่าททีี่ดไูม่ยี่หระในยามที่อกีฝ่าย

เอ่ยถงึปรมาจารย์ผู้ลกึลบัของเขา แต่นี่กถ็อืเป็นการยนืยนัเช่นกนัว่าเบื้องหลงั

ของครอบครวันี้ล้วนมผีู้มวีชิาแก่กล้าคอยหนุนหลงัอยู่

หลังจากที่ส่งนายใหญ่จางกลับลงไปด้านล่างแล้ว ทั้งสามก็เดินถือ

ตะเกียงน�้ามันไปตามเส้นทางเดินที่มืดสลัว พลางห่อกายลงเล็กน้อยเมื่อลม

หนาวยามดกึมาเยอืน

เสยีงหาวดงัออกมาจากปากของหยางเซงิ เขาตบลงบนสนัคอของตวัเอง

แรงๆ เพื่อขบัไล่ความเมื่อยล้าและความง่วงออกไป ก่อนจะกล่าวเสยีงเนอืยๆ

“ไม่ทราบว่าข้าคดิไปเองหรอืไม่ แต่ดูเหมอืนอาณาเขตของผซีวิจะอ่อน

ลงแล้ว”

“เจ้าไม่ได้คดิไปเอง” หยางหมงิเอ่ยอย่างช้าๆ “เมื่อเจ้าของอาณาเขตตาย

ไปแล้ว กลิ่นอายที่เคยคงอยู่กจ็ะค่อยๆ ถูกทอนออกไปตามวนัเวลา เพราะสิ่ง

ที่เรยีกว่าอาณาเขตของสตัว์อสูรกค็อืการปลดปล่อยปราณแห่งชวีติ เพื่อกดดนั

มใิห้สตัว์อสูรตวัอื่นล่วงล�้าเข้าไปยงัสถานที่ของพวกมนันั่นเอง”

กูม่ี่เอนิได้ยนิแล้วลมหายใจกส็ะดุดขาดช่วง ก่อนจะโพลง่ค�าถามขึ้นมา 

“เช่นนั้นเราคงจะพึ่งได้เพยีงค่ายกลเท่านั้นหรอื”

หยางหมงิส่ายศรีษะก่อนจะตอบ “ค่ายกลนี่ท�าได้เพยีงยื้อเวลา หากผู้
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บกุรกุใช้เวลากบัมนัไปอกีสกัพกักจ็ะสามารถค้นหาทางออกจากกลลวงเหล่านั้น

ได้ เพราะต�าราที่ได้รบัมาเป็นแค่หนึ่งในค่ายกลระดบัต�่าเท่านั้น ทว่า.... จาก

เหตุการณ์นี้กพ็อจะบอกเราได้เช่นกนัว่าการที่พวกเขาจนตรอกถงึขั้นลกัพาตวั 

คนที่ใกล้ชิดพวกเราไป เพียงเพื่อง้างปากให้เขาบอกเส้นทางเข้า ก็แสดงว่า 

คนพวกนั้นเป็นพวกที่ไร้ฝีมอื”

“แต่ต่อไปถ้าเป็นพวกมฝีีมอืเข้ามา...”

กู่มี่เอินไม่กล้าคาดเดาต่อ เป็นหยางเซิงที่กัดฟันกรอดก่อนจะบอก 

ออกมา

“...พวกมนัอาจหาผซีวิไม่พบ ทว่ามนักส็ามารถเบนเขม็มาทางคนในบ้าน

เพื่อบบีเค้นให้พวกเราเอาของที่พวกมนัต้องการออกมาแทน”

“อือ... เว้นแต่ว่าท่านผู้อาวุโสจะมาหาข้าก่อนเวลา หรือว่าพวกเราจะ

พึ่งพาขุมก�าลงัที่เหนอืกว่าของใต้เท้าหลี่”

เพราะหยางหมิงยังไม่ได้เข้าพิธีรับเป็นศิษย์จากผู้อาวุโสจากต�าหนัก 

เก้าเมิ่ง เขาจงึยงัไม่ถอืว่าเป็นศษิย์อย่างเป็นทางการพอที่จะเปลี่ยนค�าเรยีกขาน

หากพิจารณาจากข้อเสนอแรก พวกเขาก็จะติดปัญหาด้านเวลาที่แทบ

ไม่มีเหลืออยู่แล้ว แถมชื่อเสียงของต�าหนักเก้าเมิ่งก็ใช่ว่าจะสามารถคุ้มครอง

พวกเขาได้เสมอไป เพราะมนัอาจกลายเป็นการดงึดดูอนัตรายและความยุง่ยาก

แบบอื่นจากชื่อเสยีงที่เป็นต�านานเหล่านั้นเข้ามาแทน

...แต่ถ้าให้ต้องเลือกอีกข้อ ผลก็คงออกมาไม่ต่างไปจากกรณีแรก 

อยู่ดี และยังอาจจะกลายเป็นการเพิ่มจ�านวนของศัตรูให้พุ่งเป้ามาที่สกุลกู่ 

เสยีมากกว่า

“ขุมก�าลัง? จริงด้วย แต่ก่อนที่ใต้เท้าหลี่เงียบหายไปมิใช่เพราะถูก 

ใต้เท้ามู่กดเขาไว้หรอกหรอื” หยางเซงิเอ่ยถามขึ้นมา

“พี่คิดว่าทิศทางลมที่พัดมาจากเมืองหลวงคงจะใกล้เปลี่ยนทิศแล้ว ที่

พวกเขาเงียบหายไปไม่ใช่เพราะว่าตัดใจ แต่เป็นเพราะไม่มีโอกาสมากกว่า”  

กู่มี่เอินเริ่มทอดถอนใจ พอคิดว่าเรื่องผีซิวกลายเป็นปัญหาที่ชักน�าขุมอ�านาจ
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เข้ามาช่วงชิงมันไปแล้ว ยังมีเรื่องภูมิหลังของพวกเด็กๆ บ้านนี้ที่สมควรอยู่ 

ให้ห่างจากกลุ่มขุนนางในเมอืงหลวงมากที่สุดอกีด้วย

ถ้าจะให้เธอพจิารณาความเป็นไปได้ของทั้งสองทาง จะรอท่านผูอ้าวโุส? 

หรอืจะขอความช่วยเหลอืจากสกุลมู่อกีครั้งด?ี

ทนัใดนั้นกู่มี่เอนิกน็กึขึ้นมาได้ว่าตวัเองมแีผนที่จะไปตลาดมดือยู่พอด ี

จงึค่อยๆ เสนอทางเลอืกใหม่ที่ดูจะยุ่งยากไม่แพ้กนั

“แล้วถ้าเราสามารถเชื่อมโยงเครอืข่ายของตลาดมดืได้ล่ะ ที่นั่นน่าจะมี

ขมุอ�านาจที่ใหญ่กว่าใต้เท้าหลี่คุม้ครองอยู ่และพวกเรากจ็ะได้กระจายชื่อเสยีง

ของซอีิ๊วที่ยงัไม่มใีครเคยท�ามาก่อน เพื่อให้ได้เป็นพนัธมติรกบัคนเหล่านั้น”

หยางหมงิหนัมายิ้มแล้วกล่าว “ข้ากก็�าลงัคดิไปในทางเดยีวกนั ดเูหมอืน

พวกเราสกุลกู่ต้องก้าวขึ้นไปให้สูงกว่านี้อกี”

พอหยางเซงิได้ยนิว่าพวกเขาต้องไปให้ได้สูงกว่านี้ กท็�าให้เลอืดในกาย

นกัสู้ของเขาพลนัเดอืดพล่านขึ้นมา

“ข้าเห็นด้วย! พวกเราต้องพึ่งพาก�าลังของตนเองก่อน จะยอมแต่ให้ 

ผู้อื่นมาข่มพวกเราฝ่ายเดยีวไม่ได้!”

 


