
หกสิบเอ็ด
หลินจือ เมืองหลวงแห่งแคว้นฉี

โลกนี้กว้างใหญ่เพยีงใด หากมเิหน็ด้วยตาตนเอง ข้าคงมอิาจจนิตนา-

การได้

ยามเมื่อข้าวิ่งถลาบนทุง่ดอกไม้บานอนักว้างใหญ่ในแควน้เจิ้ง ยามเมื่อ

ข้าร�่าสุราอย่างอาจหาญบ้าคลั่งต่อหน้าแววตาลุ่มหลงของสตรชีาวเว่ย ยามเมื่อ

ข้าชมอาทติย์อสัดงลบัเหลี่ยมเขาทางทศิตะวนัตก พกัม้าดื่มน�้าข้างแม่น�้าใหญ่ 

ข้าลืมสิ้นความทุกข์ทั้งปวง ใจทั้งดวงเคลิบเคลิ้มไปกับทัศนียภาพอันงดงาม

ระหว่างการเดนิทาง ข้าออกเดนิทางจากเมอืงซนิเจี้ยง ผ่านแคว้นเจิ้งและแคว้น

เว่ย ยามเคลื่อนพ้นก�าแพงกั้นอาณาเขตยาวสุดสายตา มาถึงเมืองหลินจือ 

เมอืงหลวงแห่งแคว้นฉ ีวนัเวลากล็่วงผ่านไปถงึหนึ่งเดอืนครึ่งแล้ว

เมอืงหลนิจอื เมอืงซึ่งรวบรวมเหล่าพ่อค้าทั่วหล้า ดงึดูดผู้เยี่ยมเยอืน

จากทกุสารทศิ เมอืงซึ่งท�าให้เหล่าผู้ห่างไกลบ้านเกดิได้พกัผ่อนอรุา ดื่มด�่าความ

ส�าราญ พกัอาศยัเป็นเวลานานโดยไม่นกึอยากหวนกลบั

ซื่อเอ๋อร์ทอดสายตามองเมืองหลินจือท่ามกลางแสงยามสนธยาซึ่ง 

อยู่ห่างออกไป ใบหน้าปรากฏความตื่นเต้นอนัมอิาจควบคุม “อาสอื ในที่สุด

พวกเรากเ็ดนิทางมาถงึแล้ว!”
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“เรอืนของอู๋ซวี่อยูข้่างแม่น�้าจอื นอกเมอืงฝ่ังตะวนัออก พวกเราสามารถ

เข้าทางประตตูะวนัตก เดนิเล่นสกัรอบหนึ่งก่อน แล้วจงึออกจากเมอืงทางประตู

ตะวนัออก” ข้าสะกดิอูเ๋สยีผู้นั่งสปัหงกอยูข้่างกาย พลางเอ่ยเสยีงนุม่นวล “เดนิ

ทางมานานเพยีงนี้ เหนื่อยแย่แล้วใช่หรอืไม่ เข้าไปนอนสกัครู่หนึ่งเถดิ เมื่อถงึ

แล้วข้าค่อยเรยีกเจ้า”

แต่ไรอูเ๋สยีกม็ชิมชอบสถานที่ซึ่งมากด้วยผูค้นแปลกหน้า ด้วยเหตนุี้เขา

จงึส่งบงัเหยีนม้าให้ข้าอย่างเตม็อกเตม็ใจเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่ตนเองจะโน้มเอว

มุดเข้าไปในรถม้า

ข้าบงัคบัรถม้าให้วิ่งตรงไปตามถนนกว้างใหญ่นอกเมอืงหลนิจอื ไม่นาน

ก็สลัดอาทิตย์อัสดงสีแดงฉานทิ้งไว้เบื้องหลัง ท้องฟ้ามืดครึ้มลงเรื่อยๆ ยาม

เมื่อรถม้าของพวกเรามาถึงด้านล่างก�าแพงสูงตระหง่านของเมืองหลินจือ 

ดวงดาวสว่างไสวกป็รากฏขึ้นบนผนืฟ้าสมี่วงอมเทาเสยีแล้ว

เมอืงหลนิจอืมแีม่น�้าล้อมรอบทั้งสี่ด้าน แบ่งออกเป็นเมอืงเลก็และใหญ่ 

เมืองใหญ่เป็นสถานที่พักอาศัยของเหล่าขุนนางและราษฎร มีความยาวจาก

เหนอืจดใต้เป็นระยะเก้าลี้ ทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ของเมอืงใหญ่เชื่อมต่อกบัเมอืง

เลก็ ที่นั่นเป็นสถานที่ตั้งราชวงัอนัโอ่อ่าตระการตาของฉโีหว

รถม้าของพวกเราเคลื่อนผ่านประตใูหญ่ทางทศิตะวนัตกอย่างช้าๆ เมอืง

ซึ่งเจรญิรุ่งเรอืงและคกึคกัจอแจแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าข้า

ท่ามกลางความมดืยามราตร ีร้านรวงตั้งหนาแน่นบนถนนสายใหญ่ แสง

ตะเกยีงสว่างไสว คน ม้า ววั และรถวิ่งขวกัไขว่ผ่านตลาดซึ่งควรกลบัสู่ความ

เงียบสงบเสียนานแล้ว ชนชั้นสูงผู้สวมผ้าไหมเนื้อละเอียดและราษฎรซึ่งสวม

รองเท้าหญ้าสานเบียดเสียดอยู่ในร้านค้าแห่งเดียวกัน ชาวตี๋ผู้มีจมูกสูงโด่ง

ดวงตาคมลึกห่มคลุมหนังหมาป่าและหนังจิ้งจอกสีสันงดงามป่าวร้องตะโกน

เสียงดัง กลุ่มเด็กสามถึงห้าคนเดินเท้าเปล่า ยกถังน�้าผ่านข้างรถม้าของพวก

เรา เพยีงพรบิตากว็ิ่งตรงเข้าไปในโรงเตี๊ยมสองชั้นแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่รมิถนน

“ปลาหน้าเงินสดๆ มาถึงแล้วขอรับ” บ่าวเด็กชุดเหลืองผู้ยืนอยู่หน้า
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โรงเตี๊ยมเอ่ยร้องเสยีงแหลม

“โต๊ะสี่คนชั้นสองขอสองตวั ชวิต้าฟโูต๊ะรมิหน้าต่างด้านหน้ารบัหนึ่งตวั” 

เสยีงผู้คนพลนัดงักระหึ่มขึ้นภายในโรงเตี๊ยม

หน้าตรอกซึ่งอยูห่่างจากโรงเตี๊ยมมพ้ินห้าก้าว จอมยทุธ์พเนจรกลุม่หนึ่ง

ก�าลงัล้อมวงรอบไก่ชนสองตวัที่ก�าลงัต่อสู้กนัด้วยจะงอยปาก ส่งเสยีงตะโกน

โหวกเหวก ชาวฉนียิมการชนไก่ การล่าสตัว์ด้วยสุนขั และการเล่นหมากลิ่ว-

ป๋อ256 ไก่ชนสองตัวเพียงบินกระโจนไปมา กลับท�าให้บุรุษกลุ่มใหญ่ส่งเสียง 

โห่ร้องกนัหน้าด�าหน้าแดง

‘เมืองหลินจือไร้ยามราตรี’ ข้ามองไปยังถนนหนทางซึ่งส่องสว่างด้วย

แสงตะเกียงแวววาว เห็นภาพฝูงชนซึ่งเดินกันขวักไขว่เบื้องหน้า ที่สุดก็ต้อง

เชื่อวาจาซึ่งเล่าลอืกนัในหมู่พ่อค้าชาวจิ้นประโยคนี้

“ทุกคนดูเรว็ เกวยีนของหอชงิเล่อมาแล้ว แม่นางชงิเกอมาแล้ว” คน 

ผู้หนึ่งร้องตะโกนเสยีงดงัมาจากบนโรงเตี๊ยม

“ที่ใดกนั เกวยีนของหอชงิเล่ออยู่ที่ใด” เหล่าจอมยุทธ์พเนจรซึ่งก�าลงั

ล้อมวงชนไก่พลนัเคลื่อนกายพุง่มาที่ถนน บรุษุแบกดาบ สวมเสื้อผ้าเปิดเปลอืย

ทั้งอกตรงเข้าขวางหน้ารถม้าของข้า

“พี่ชายทั้งหลาย ช่วยหลบทางได้หรอืไม่” ข้าดงึบงัเหยีนจนตงึ ก่อนร้อง

เสยีงดงัไปทางพวกเขา

“พี่ชายชั้นบน ท่านเหน็ชดัแล้วหรอืไม่ อย่าหลอกพวกข้าเล่า!” จอมยทุธ์

พเนจรไว้หนวดเครา เสยีบกิ่งหลวิบนมวยผมผูห้นึ่งร้องตะโกนบอกคนด้านบน 

คนที่เหลอืต่างกพ็ากนัเงยหน้ามองขึ้นไปบนโรงเตี๊ยม ราวกบัไม่ได้ยนิวาจาของ

ข้าแม้เพยีงน้อย

“มาแล้ว มาแล้ว!” เมื่อบุรุษบนชั้นสองส่งเสยีง ศรีษะจ�านวนมากมาย

256 หมากกระดานโบราณซึ่งเป็นที่นยิมเล่นในสมยัราชวงศ์ฮั่น ปัจจุบนัวธิกีารเล่นสูญหาย
ไปแล้ว เนื่องจากถูกหมากล้อมเข้ามาแทนที่
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นับไม่ถ้วนพลันชะโงกออกมาจากโรงเตี๊ยม เหล่าพ่อค้าซึ่งแบกหาบเข็นรถอยู่

บนถนนต่างพากนัหยุดฝีเท้า แต่ละคนชะเง้อคอ เขย่งปลายเท้า ทอดสายตา

มองออกไปอย่างสนอกสนใจ

“มองๆๆ! ไม่มเีงนิ มองไปกม็อิาจได้ลิ้มลอง! เจ้าพวกไร้ประโยชน์...” 

หญงิชาวบ้านโพกผ้าสคีรามรอบศรีษะผูห้นึ่งหนัไปค้อนบรุษุข้างกาย บรุษุผูน้ั้น

กลับมิโกรธเคือง เขาใช้มือปาดน�้าลายซึ่งไหลเปรอะล�าคอ ยังคงมองไปที่สุด

ปลายถนนด้วยสหีน้าลุ่มหลง

กรุ๊งกริ๊ง กรุ๊งกริ๊ง

เสียงกระดิ่งใสเสนาะดังมาตามสายลม ทั่วทั้งถนนเงียบสงัดลงในฉับ

พลนั

ราวกบัสรรพเสยีงทั้งหมดต่างหยุดลงเพื่อเสยีงกระดิ่งเบาๆ นั้น

“น้องชายรูปงาม เคลื่อนรถหลบไปด้านข้างเสยีหน่อย อย่าขวางทาง!” 

บุรุษผู้มีลักษณะคล้ายพ่อค้าคนหนึ่งเอ่ยด้วยส�าเนียงชาวฉีอย่างชัดเจนพร้อม

กระตุกแขนเสื้อของข้า

“อาสอื เกดิสิ่งใดขึ้นหรอื” ซื่อเอ๋อร์ขยี้ตาพลางปีนออกจากรถม้า

“ข้าไม่รู้ เห็นว่าจะมีรถอะไรวิ่งมา ให้พวกเราเคลื่อนหลบไปด้านข้าง”  

ข้ากลบัหวัรถม้าตรงไปจอดยงัที่ว่างแห่งหนึ่งทางฝั่งขวาของถนน

เวลานี้เสยีงกระดิ่งซึ่งดงัเข้าหชูดัเจนขึ้นเรื่อยๆ กลิ่นหอมหวานโชยกรุน่

สายหนึ่งล่องลอยมา ณ มุมเลี้ยวของถนน ปรากฏววัสขีาวไร้รอยต�าหน ิแขวน

ห่วงดอกไม้ร้อยกระดิ่งทองแดงบนคอ เบื้องหลังวัวสีขาวเทียมเกวียนแขวน

ม่านหลากสคีลุมผ้าโปร่งบางสมีรกตเล่มหนึ่ง

“แม่นางชิงเกอ แม่นางชิงเกอ ท่านบรรเลงสักเพลงเถิด!” มิรู้ผู้ใดส่ง

เสยีงตะโกนน�าขึ้นก่อน ฝูงชนซึ่งตกอยูใ่นความเงยีบเป็นเวลานานพลนัส่งเสยีง

กระหึ่มขึ้นอกีครั้ง

“ผูซ้ึ่งนั่งอยูใ่นเกวยีนคอืหญงิคณกิาแห่งเมอืงหลนิจอืใช่หรอืไม่ เหตใุด

จงึปรากฏตวัอย่างเอกิเกรกิเช่นนี้” ซื่อเอ๋อร์ขยบัมาใกล้หขูองข้า พลางเอ่ยอย่าง
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ประหลาดใจ

“เมืองหลินจือมีนักร้องร�าและนางระบ�าจ�านวนมากกว่าพันคน แม่นาง

ชงิเกอชื่อเสยีงเลื่องลอืถงึเพยีงนั้น ย่อมต้องมคีวามสามารถล�้าเลศิเป็นแน่”

เกวียนไม้หอมอันวิจิตรใกล้จะวิ่งมาถึงข้างกายของพวกเรา สาวใช้ผู้

บังคับเกวียนเป็นเด็กหญิงอายุประมาณแปดเก้าปี มัดมวยผมสองข้าง แก้ม

แดงระเรื่อ แววงามล�้าล่มเมอืงปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วตา ขณะที่ข้าและซื่อเอ๋อร์

เอยีงหสูนทนากระซบิกระซาบ เดก็หญงิผูบ้งัคบัเกวยีนพลนัหนัหน้ามองมาทาง

ข้าคราหนึ่ง แม้เป็นเวลาเพยีงชั่วขณะ ทว่าข้ากลบัรูส้กึถงึความตื่นตระหนกและ

ความเป็นปฏปิักษ์อนัไร้ที่มาที่ไปของนางได้อย่างชดัเจน

“เสยีวจ่าวเอ๋อร์ขออย่าลงแส้ ให้เกวยีนสี่ล้อเคลื่อนไปช้าๆ...” เดก็ชาย

หลายคนซึ่งเพิ่งเสรจ็จากการยกปลาไปส่งกอดถงัไม้เปียกชื้น เคาะจงัหวะพลาง

ส่งเสยีงร้องไล่หลงัเกวยีนไป

เด็กหญิงผู้บังคับเกวียนเบะปากใส่พวกเขาคราหนึ่งแล้วสะบัดแส้ลง 

โดยแรง ววัสขีาวส่งเสยีงร้อง “มอๆ” และเร่งความเรว็ฝีเท้า

สายลมยามราตรพีดัม่านรถหลากสพีลิ้วไสว เผยให้เหน็สตรผีู้หนึ่งนั่ง

กอดพิณหยกอยู่เบื้องหลังผ้าม่านอย่างเลือนราง ศีรษะของนางคาดผ้าโปร่ง

คลุมใบหน้า ท�าให้มองมเิหน็รูปโฉม แต่สญัชาตญาณกลบับอกว่านางเป็นสตรี

งามล�้าผู้หนึ่ง

“ซื่อเอ๋อร์ วนัพรุ่งพวกเรากไ็ปเที่ยวเล่นที่หอชงิเล่อกนับ้างเถดิ!”

“อย่าเพิ่งห่วงพะวงเรื่องเที่ยวหอเรงิรมย์ชมหญงิงามเวลานี้ ยงัมคีนรอ

คอยเจ้าอย่างร้อนอกร้อนใจอยูข้่างแม่น�้าจอืนะ!” ซื่อเอ๋อร์บบีแก้มของข้า พลาง

เอ่ยล้อเลยีน

“เจ้าเด็กน่าตาย อีกสองสามวันเมื่อได้พบหยูอัน คอยดูเถิดว่าข้าจะ 

เยาะเย้ยเจ้าเชน่ไรบ้าง!” เมื่อคดิถงึอูซ๋วี่ ใบหน้าของข้าพลนัร้อนระอ ุมคิ�านงึถงึ

หญงิคณกิาผู้งามล�้าอนัใดอกี บงัคบัรถม้าวิ่งตรงไปยงัทศิตะวนัออกของเมอืง

อย่างรวดเรว็
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ก่อนออกเดินทางอู๋ซวี่บอกกับข้า ปีนั้นยามเมื่อเขาเรียนวิชาดาบอยู่ที่

เมอืงหลนิจอื เขาอาศยัอยูท่ี่เรอืนหลงัหนึ่งรมิแม่น�้าจอื ด้านนอกเรอืนมต้ีนฉตัร

ขนาดสามคนโอบสองต้น เวลานี้แม้ฟ้ามดืแล้ว อาศยัแสงจนัทร์สวา่งไสว พวก

เราพบต้นฉตัรทั้งสองที่เขากล่าวถงึอย่างรวดเรว็

“อาสอื ประตูมไิด้ลงกลอน” อู๋เสยีสะพายห่อสมัภาระน้อยใหญ่ ยกเท้า

ถบีประตูรั้วหน้าเรอืนหลงัเลก็ให้เปิดออก

“ไม่ลงกลอนหรือถูกเจ้าถีบจนพังเสียแล้ว” ซื่อเอ๋อร์กอดห่อผ้าขนาด

ใหญ่กระโดดลงจากรถม้า เดนิตามอู๋เสยีเข้าประตูรั้วไป

ข้าผกูเชอืกรถม้า ก่อนก้าวเดนิเข้าไปยงัเรอืนหลงัเลก็ซึ่งมดืสนทิ ชดัเจน

ว่าเวลานี้อู๋ซวี่ไม่ได้อยู่ที่บ้าน

“อาสอื ไม่มผีูใ้ดอยูใ่นเรอืน พวกเราคงมไิด้มาผดิที่หรอกนะ?” ซื่อเอ๋อร์

หยิบตะเกียงเล็กดวงหนึ่งออกจากห่อผ้า ใส่ไขปลาเล็กน้อย ก่อนย่อกายใช้ 

หนิก่อไฟจุดขี้ไต้อยู่บนพื้น

อู๋เสียเดินหัวเราะร่ามาหยุดที่ข้างกายข้าแล้วกล่าว “อาสือ จ้าวอู๋ซวี่ไม่

อยู่บ้านในเวลานี้ คงมใิช่ไปดื่มสุราเคล้านารทีี่หอเรงิรมย์เสยีแล้วกระมงั”

“กล่าววาจาเหลวไหลอันใดกัน!” ซื่อเอ๋อร์เคาะศีรษะอู๋เสียแรงๆ ครา

หนึ่ง “บุตรชายสกุลจ้าวหาใช่คนเช่นนั้น ลูกหมาเช่นเจ้าไม่เข้าใจอะไร กอ็ย่าได้

กล่าววาจาเลอะเทอะ”

มองดเูรอืนอนัว่างเปล่า หากกล่าวว่าเวลานี้ข้าไม่รูส้กึผดิหวงัแม้แต่น้อย 

นั่นย่อมมิใช่ความจริง แต่ถ้ากล่าวว่าอู๋ซวี่อาลัยอาวรณ์หอเริงรมย์กระทั่งยาม

ดึกดื่นมิยอมกลับ ข้าก็ไม่เชื่อ แต่เดิมครานี้อู๋ซวี่ก็ได้รับค�าสั่งมาจากจ้าวยาง 

อาศัยยามที่แคว้นฉีเกิดความวุ่นวายภายใน ขณะเฉินเหิงมิทันได้ระมัดระวัง 

ลอบสังหารคนของตระกูลฟ่านและตระกูลจงสิง ราตรีอันเงียบสงัดย่อมเป็น

เวลาที่เขาด�าเนินการ สิ่งซึ่งข้าสามารถกระท�าได้มีเพียงรอคอยอยู่ที่นี่ และ

ภาวนาให้เขากลบัมาอย่างปลอดภยัเท่านั้น

“อู๋เสยี เจ้าไปดูว่าด้านหลงัมทีี่ให้ต้มน�้าท�าอาหารได้หรอืไม่ หากม ีพวก
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เราต้มข้าวต้มถั่วสกัหม้อ ลองชมิดูว่าปลาแห้งที่ซื้อมาเมื่อวนัก่อนอร่อยหรอืไม่” 

แม้เมอืงซนิเจี้ยงอยูต่ดิกบัแม่น�้าเฝินและแม่น�้าฮุย่ แต่สตัว์น�้ากย็งัคงเป็นอาหาร

ล�้าค่าราคาแพง โดยปกตหิากเรอืนเหล่าชนชั้นสงูน�าปลามาท�าอาหาร มกัจะแบ่ง

เก็บไว้กินสองวัน ที่สุดยังต้องใช้ก้อนแป้งจิ้มกินกับน�้าแกงปลากวาดเช็ดชาม

ให้สะอาด ทว่าแคว้นฉนีั้นแตกต่างออกไป ทั่วทั้งแคว้นมแีม่น�้าพาดผ่านหลาย

สาย มแีหล่งน�้าหนองบงึมากมาย ปลาเลก็ตากแห้งพวงหนึ่งมรีาคาเพยีงเงนิมดี

หนึ่งก้อน ก่อนนี้ยามเมื่อข้ากบัซื่อเอ๋อร์เดนิทางผ่านหมูบ้่านชาวประมงแห่งหนึ่ง 

พวกเราซื้อปลาแห้งมาเสยีห่อใหญ่ เป็นจ�านวนร้อยกว่าตวัทเีดยีว

“กนิข้าวต้มถั่วแกล้มปลาแห้ง ดยีิ่งนกั! ข้าหวิมาตั้งนานแล้ว” อู๋เสยีโยน

ห่อสัมภาระบนร่างเข้าไปในเรือน ก่อนที่ตนเองจะก้าวเท้ากระโดดขึ้นไปบน

หลงัคา “ม ีด้านหลงัเรอืนมหี้องครวั ในสวนยงัปลูกผกัไว้ด้วย”

“เอาละ ลงมาเถดิ” ข้ายกตะเกยีงน�้ามนัเดนิเข้าไปยงัห้องด้านใน เรอืน

แห่งนี้มสีองห้องเลก็หนึ่งห้องโถง ในห้องทางทศิตะวนัตก ข้าพบเสื้อคลุมยาว

สหีมกึปักลายเมฆสมี่วงเข้ม รวมถงึชุดบณัฑติที่อู๋ซวี่ชอบสวมในยามปกตอิกี

หลายตัว ทว่าชุดรัดกุมและกางเกงชาวหูซึ่งสวมแล้วเคลื่อนไหวสะดวกกลับ

หายไปเสยีหมด

“พบสิ่งใดหรอื เป็นเรอืนหลงันี้ไม่ผดิใช่หรอืไม่” ซื่อเอ๋อร์เดนิวนไปวนมา

หลายรอบ ที่สุดกข็นย้ายสิ่งของทั้งหมดบนรถม้าเข้ามาจนครบ

“เป็นที่นี่ไม่ผดิแน่ วางของไว้ก่อนเถดิ พวกเรารบีไปท�าอาหารกนั ข้าเอง

กห็วิมากแล้ว”

เมื่อพวกเรากนิอาหารจนอิ่มท้อง ดวงจนัทร์ภายนอกเรอืนกล็อยขึ้นสู่

กลางผนืฟ้าแล้ว อูซ๋วี่ยงัคงไม่กลบัมา ซื่อเอ๋อร์เกรงว่าข้าจะคดิฟุง้ซ่าน จงึเสนอ

ความเหน็ชกัชวนเข้าห้องไปลองเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ซื้อมาระหว่างทาง

ไหมเนื้อละเอยีดซึ่งท�าขึ้นในแคว้นฉมีชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทั่วหล้า อาภรณ์

ฉลองบาทของพระเจ้าโจวทกุพระองค์ต่างมทีี่มาเป็นดนิแดนฉ ีที่แคว้นจิ้น เหล่า
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ภรรยา รวมถึงท่านหญิงน้อยใหญ่ในจวนเชื้อพระวงศ์และจวนเสนาบดี ต่าง

เหน็การสวมเสื้อผ้าซึ่งตดัเยบ็จากผ้าไหมแดนฉเีป็นที่เชดิหน้าชตูา หากจวนของ

ผู้ใดมีช่างหญิงจากแคว้นฉี ยังสามารถโอ้อวดให้เป็นหน้าเป็นตาในงานเลี้ยง

รวมเหล่าสตรีได้อีกทางหนึ่ง บรรดาสินเดิมของจ้าวไป่อิ๋งซึ่งจัดเตรียมไว้ใน 

ครานี้ พบัผ้าแปดส่วนต่างมาจากแคว้นฉ ีทั้งชดุแต่งงานของนางยงัรงัสรรค์ขึ้น

โดยโรงทอหงจอืแห่งแคว้นฉซีึ่งมชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทั่วแผ่นดนิ มรีาคาไม่ต�่ากว่า

พนัต�าลงึทอง

ที่แคว้นจิ้นยังพบเห็นไหมเนื้อละเอียดได้บ้าง ทว่าส�าหรับแคว้นฉินซึ่ง

อยู่ห่างไกลถงึชายแดนฝั่งตะวนัตก ราคาของไหมเนื้อละเอยีดหนึ่งจั้งสามารถ

จ่ายค่าอาหารของครอบครัวราษฎรครอบครัวหนึ่งเป็นเวลาถึงหนึ่งปี ราคาสูง

ลิ่วกระทั่งครอบครวัขนุนางต้าฟยูงัมอิาจซื้อหาได้ ประกอบกบัเจ้าผู้ครองแคว้น

ฉนิมเิหน็ความหรูหราฟุ้งเฟ้อเป็นสิ่งสวยงาม ชาวฉนิสวมเสื้อผ้าส�าคญัที่ความ

แข็งแรงทนทานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ยามเมื่อขุนนางต้าฟูออกเดินทางเชื่อม

สัมพันธไมตรีกับแคว้นจิ้นและแคว้นฉี จึงมักถูกชนชั้นสูงของแคว้นอื่นๆ 

ดแูคลนวา่เปน็ขนุนางบ้านนอกต�่าต้อย ยามเมื่ออูเ่ฟิงเลา่ให้ข้าฟัง ข้าโกรธเคอืง

ยิ่งนัก รู้สึกว่าเหล่าขุนนางผู้ใช้เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหราประดับประดาร่างกาย

ตนเองเหล่านั้นต่างหากที่เป็นคนไร้ยศถา ทว่าครานี้เมื่อมาถงึแคว้นฉ ี ได้พบ

เสื้อผ้า เครื่องประดบังดงาม รายละเอยีดประณตีละลานตา ข้ากบัซื่อเอ๋อร์ก็

กลับกลายเป็นคนไร้ยศถาผู้ต้อยต�่าอย่างที่สุด นับแต่เริ่มเข้าสู่แคว้นฉีเมื่อ 

ครึ่งเดือนก่อน พวกเราจับจ่ายซื้อสินค้ามาตลอดทาง หลายครั้งเป็นอู๋เสียที่ 

มอิาจทนมองได้ จงึลากพวกเราออกมาจากร้านค้า โยนขึ้นรถม้า แลว้บงัคบัรถ

วิ่งตะบงึออกจากตลาดราวกบัหนเีอาชวีติรอด

ผลจากการกว้านซื้ออย่างบ้าคลั่งคอืเงนิซึ่งพวกเราน�าตดิตวัมาไม่มเีหลอื 

ทั้งสิ่งของในรถม้ากม็ากมายเสยีจนเกอืบยดัคนไม่เข้า

“เสื้อตัวนี้งามนัก พื้นขาวด้ายม่วง ทั้งลายปักยังเป็นดอกมู่จิ่นที่เจ้า 

ชอบ ออื สวมคูก่บัสายรดัเอวสนีวลประดบัขอผลกึสม่ีวง ห้อยพวงหยกพวงนี้ 
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จริงสิ ต่างหูหยกขาวที่ซื้อมาคราก่อนไปวางไว้ที่ไหนเสียแล้วเล่า” ซื่อเอ๋อร์รื้อ

ของในห่อผ้าทั้งหมดออกมา เสื้อ กระโปรง สายรดัเอว และต่างหูวางเรยีงราย

เตม็พื้น

“อกีสกัครู่เมื่อหงอวิ๋นเอ๋อร์กลบัมา หวงัว่าเขาจะไม่เข้าใจผดิว่าบ้านถูก

ขโมยยกเค้าเสียแล้ว” ข้ามองเสื้อผ้าและสิ่งของซึ่งกระจัดกระจายเต็มห้อง 

พลางยกมอืขึ้นปิดปากหวัเราะคกิคกั

“หาใช่ถูกขโมยยกเค้า กลายเป็นรังโจรแบ่งสมบัติต่างหากเล่า เจ้ารีบ 

ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาให้ข้าดูเรว็! ฮ่าๆๆ ต่างหูอยู่นี่เอง!” ซื่อเอ๋อร์วางต่างหูหยก

สขีาวแวววาวคู่หนึ่งลงบนมอืของข้าด้วยรอยยิ้มกว้าง “ที่ซนิเจี้ยง เจ้าสวมเสื้อ

กระโปรงของสตรเีพยีงไม่กี่ครั้ง อกีประเดี๋ยวเมื่อบุตรชายสกุลจ้าวเหน็เจ้า คง

ต้องขอบคุณข้าเป็นการใหญ่ทเีดยีว!”

“เช่นนั้นเจ้าก็เปลี่ยนด้วย เปลี่ยนเป็นเสื้อสั้น และกระโปรงปักลาย 

ดอกเสาเย่า257 สชีมพูชุดนั้น คู่กบัสายรดัเอวสเีขยีวขุ่นเส้นนั้น”

“ข้าสวมชุดนั้นงามหรอื”

“งาม รบัรองว่าต้องท�าให้พี่หยอูนัของเจ้าหลงใหลจนวญิญาณแทบหลดุ

ออกจากร่างเป็นแน่”

“พวกเจ้าเสรจ็แล้วใช่หรอืไม่ ข้าจะเข้าไปนอน!” อู๋เสยีร้องเสยีงดงัมาจาก

นอกห้อง

“ยงัไม่เสรจ็!” ข้ากบัซื่อเอ๋อร์ส่งเสยีงตอบโดยพร้อมเพรยีง

“เช่นนั้นข้าจะลองดู” ซื่อเอ๋อร์ใบหน้าแดงก�่า ควานหาเสื้อที่ข้ากล่าวถงึ

อย่างรวดเรว็

“หากพวกเจ้ายงัไม่เสรจ็อกี ข้าจะถบีประตูเข้าไป! ข้าจะถบีจรงิๆ แล้ว

นะ!” อู๋เสียเดินกระสับกระส่ายไปมาอยู่นอกห้องอย่างหมดความอดทนเสีย

นานแล้ว

257 ไม้ดอกสกุลเดยีวกบัดอกโบตั๋น
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“เสรจ็แล้ว” ซื่อเอ๋อร์ลบูเส้นผมยาวของตน ก่อนเปิดประตอูอกโดยพลนั 

“เจ้าลูกหมา พี่สาวงามหรอืไม่”

อู๋เสยีมองพจิารณาซื่อเอ๋อร์ขึ้นๆ ลงๆ รอบหนึ่ง ก่อนพยกัหน้ารบัอย่าง

ไว้หน้าเปน็ที่สดุ “งาม ดูทท่ีานอาผมแดงจะกล่าวไว้ไม่มผีดิ วา่ไก่งามเพราะขน 

คนงามเพราะแต่ง”

“อูเ๋สยี เช่นนั้นข้างามหรอืไม่” ข้าวางหวใีนมอืลง ดงึรั้งผมซึ่งยาวลากพื้น

เดนิไปที่ข้างประตูอย่างช้าๆ

อูเ๋สยีหนัมามอง รอยยิ้มบนใบหน้าพลนัแขง็ค้าง เขาจบัจ้องมาที่ข้า กลาง

ดวงตาปรากฏแววเจิดจ้าอันแปลกประหลาด นั่นหาใช่แววตาของเด็กชายผู้

บรสิุทธิ์ไร้เดยีงสา มนัลกึล�้าราวกบัผนืฟ้ายามราตร ีร้อนระอุราวกบัเปลวเพลงิ

“อย่างไร ไม่งามหรอื ข้ามไิด้สวมเสื้อผ้าสตรเีป็นเวลานาน เจ้าเหน็แล้ว

มคิุน้เคยใชห่รอืไม่” ข้าลบูเส้นผมของตนเองอย่างกระอกักระอ่วน ทั้งร่างพลนั

รู้สกึเก้อกระดาก “ไม่งามอย่างที่คดิไว้จรงิๆ เช่นนั้นข้าเปลี่ยนกลบัดกีว่า”

“งามส ิจะไม่งามได้อย่างไร เดก็น้อยเช่นเขาจะเข้าใจอะไรเล่า” ซื่อเอ๋อร์

รบีดงึรั้งข้าไว้

อู๋เสยีผลกัข้าคราหนึ่ง บ่นพมึพ�า “ไม่งามๆ เปลี่ยนชุดเสยี! อาศยัเวลา

ก่อนที่จ้าวอู๋ซวี่จะกลบัมา รบีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสยี!”

“ไม่ให้เปลี่ยน อุตส่าห์เดินทางออกจากแคว้นจิ้น เหตุใดจึงต้องสวม

เสื้อผ้าบุรุษด้วย!” ซื่อเอ๋อร์ส่งเสยีงค้านอู๋เสยี

เปลี่ยนหรอืไม่เปลี่ยนดเีล่า

ในขณะที่ข้าลังเลตัดสินใจไม่ได้อยู่นั้น เสียงฝีเท้าม้าก็ดังขึ้นที่นอก 

ประตูรั้ว

อู๋ซวี่กลบัมาแล้ว!

ใจของข้ายนิดยีิ่ง รบียกชายกระโปรงวิ่งออกไป

จนัทร์เสี้ยวเรอืงรองหลบซ่อนกายอยู่เบื้องหลงัเมฆบาง ทอดมองมายงั

โลกมนุษย์อย่างเขนิอาย ข้าปล่อยชายกระโปรงลงอย่างแผ่วเบา หยุดฝีเท้าที่
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หน้าประตูไม้ซึ่งเปิดแง้มไว้บานนั้น เมื่อพบเขา ข้าควรกล่าวอะไร ควรท�าสิ่งใด 

ใบหน้าของข้าร้อนผ่าว ดวงใจเต้นรวัราวกบัจะกระดอนออกจากอก

เสยีง ‘แอ้ด’ ดงัขึ้น ประตูเปิดออก

เบื้องหลังมีคนส่งเสียงหัวเราะพลางผลักข้าไปด้านหน้า ข้าเซถลาสอง

ก้าว ศรีษะตรงดิ่งเข้าสู่อ้อมกอดอบอุ่น

กลิ่นหอมหวานของอบเชยแฝงกลิ่นอายสุราอบอวลอยู่ที่ปลายจมูก 

กลิ่นนี้ท�าให้ข้านึกถึงเกวียนไม้หอมเทียมวัวสีขาวซึ่งเคลื่อนผ่านหน้าโรงเตี๊ยม

บนถนนอนัพลุกพล่าน และสตรรีูปงามปิดบงัใบหน้าที่นั่งอยู่ด้านใน

ข้าเงยหน้าขึ้น บุรุษตรงหน้าจบัจ้องข้าด้วยสหีน้าตะลงึงนั ข้าเอนศรีษะ

น้อยๆ มองเหน็หญงิงามปิดบงัใบหน้าด้วยผ้าโปร่งบาง กอดพณิหยกไว้ในมอื

ที่อยู่เบื้องหลงัเขา

“ไยท่านจึงกลับมาเสียป่านนี้ ข้าคอยท่านนานยิ่งนัก...” ข้ายกมือขึ้น

สมัผสัแผ่นหลงัของบุรุษอย่างแผ่วเบา ร่างกายของเขาพลนัแขง็ทื่อราวกบัหนิ

หญงิงามตระกองกอดพณิหยกก้าวถอยหลงัไปสองก้าว ก่อนผลนุผลนั

วิ่งออกไปโดยไม่แม้แต่จะหนัหน้ากลบัมามอง

“ชงิเกอ ชงิเกอ!”

“อาสอื เขาคอืผู้ใดกนั” ซื่อเอ๋อร์เดนิเข้ามาเอ่ยถามเสยีงเบาข้างกายข้า

“เขาร ึ เขากค็อืจ้าวอู๋ซวี่อย่างไรเล่า!” ข้ามองบุรุษซึ่งวิ่งถลาตามออกไป

อย่างรวดเรว็ แย้มรอยยิ้มกว้างพลางเอ่ยตอบ

บรุษุซึ่งวิ่งพรวดพราดตามสตรผีู้นั้นออกไป กค็อืจางเมิ่งถานผู้ปลอม

เป็นจ้าวอูซ๋วี่ยามอยูท่ี่จวนของไท่จื่อซ่างเมื่อปีนั้น ก่อนนี้มไิด้พบหน้าเขาที่แคว้น

จิ้น ข้ายงันกึสงสยัว่าจางเมิ่งถานผูถู้กอู๋ซวี่ยกย่องวา่เปน็นกัปราชญ์อนัดบัหนึ่ง

ในสงักดัหายไปที่ใด วนันี้เมื่อพบเขาจงึได้รูว่้าเขาถูกอู๋ซวี่ส่งมาที่แคว้นฉนีั่นเอง

“ผู้ที่วิ่งหนีไปเมื่อครู่คือหญิงงามบนเกวียนเทียมวัวสีขาวที่พวกเราพบ

บนถนนใช่หรอืไม่ เจ้าท�าให้หญงิงามของคุณชายจางเตลดิหนอีย่างโกรธเคอืง
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เช่นนี้ หากเขามิพอใจ จะเป็นการดีหรือ” ซื่อเอ๋อร์ทอดมองไปยังทิศทางซึ่ง 

ชงิเกอและจางเมิ่งถานวิ่งจากไป พลางเอ่ยอย่างกงัวล

“ยามอยู่ที่แคว้นฉินครานั้น เขาช่วยเหลือจ้าวอู๋ซวี่หลอกลวงข้ามิใช่ 

น้อย อกีทั้งหากเขาต้องการอธบิายความแก่หญงิงามให้กระจ่าง วนัพรุง่กพ็าข้า 

เดนิทางไปยงัหอชงิเล่อสกัครา เช่นนี้กส็ิ้นเรื่องแล้วมใิช่หรอื” ข้าหวัเราะพลาง

กะพรบิตาปรบิๆ ใส่ซื่อเอ๋อร์

“อ้อ ข้ารู้แล้ว! เจ้าเกรงว่าจ้าวอู๋ซวี่จะรั้งเจ้าไว้ มิให้ไปเที่ยวเล่นที่หอ 

เรงิรมย์ จงึตั้งใจใส่ความคุณชายจาง!”

“ใส่ความที่ใดกนั ข้าเพยีงไม่ทนัระวงัจดจ�าคนผดิกเ็ท่านั้น!” ข้าดงึมอื

ซื่อเอ๋อร์หมุนกายเดินกลับเข้าไปในห้อง คิดถึงใบหน้าตะลึงตะลานของจาง- 

เมิ่งถานเมื่อครู่ กใ็ห้รู้สกึอารมณ์เบกิบานยิ่งนกั

ผ่านไปประมาณสองเค่อ อูซ๋วี่ยงัคงมปิรากฏตวั แต่จางเมิ่งถานผูไ้ล่ตาม

หญงิงามซึ่งเตลดิหนไีป กลบัเดนิอย่างหมดอาลยัตายอยากกลบัมาที่เรอืน

“เหตุใดแม่นางจงึมาถงึอย่างรวดเรว็เช่นนี้ ท่านเดนิทางมาทางน�้าหรอื” 

จางเมิ่งถานนั่งลงตรงหน้าข้า สหีน้าค่อนข้างเลื่อนลอย

“เดนิทางผ่านแม่น�้าใหญ่258 มาระยะหนึ่ง ล่องตามกระแสลมกระแสน�้า

จงึเรว็ขึ้นอกีครึ่งเดอืน เหตใุดคุณชายจางจงึมาอยูท่ี่นี่ได้ แม่นางเมื่อสกัครูค่อื...”

“หลายวันก่อนนายท่านเดินทางไปยังเมืองกว่างหราวทางตอนเหนือ  

เขาเกรงว่าเมื่อแม่นางมาถงึเมอืงหลนิจอืแล้วมพิบเขาจะกงัวลใจ จงึเจาะจงให้

เมิ่งถานรออยู่ที่นี่” อาจเพราะเมื่อครู่จางเมิ่งถานวิ่งอย่างรีบร้อนมากเกินไป  

เวลานี้บนหน้าผากจึงเต็มไปด้วยเมด็เหงื่อแวววาว เหน็ดงันั้นข้าจงึส่งพดัสาน

ใกล้มอืให้เขา

“อู๋ซวี่ไปที่เมอืงกว่างหราวหรอื ออกเดนิทางไปกี่วนัแล้ว จะกลบัมาได้

เมื่อใด”

258 แม่น�้าใหญ่ (ต้าเหอ) คอืแม่น�้าฮวงโห
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“ออกเดนิทางเมื่อเจด็วนัก่อน หากจดัการธุระได้อย่างราบรื่น แต่เดมิ

ควรเดินทางกลับมาถึงก่อนแม่นาง นายท่านมิคาดว่าช่วงเวลาปริมาณน�้าฝน

มากเพยีงนี้ แม่นางกลบัยงักล้าเสี่ยงอนัตรายเดนิทางผ่านแม่น�้าใหญ่”

“อากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆ พวกเราเองก็รีบเร่งเดินทางให้ถึงเมืองหลินจือ 

ก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน จงึยอมเสี่ยงเดนิทางทางน�้า แต่กโ็ชคดนีกั วนันั้นที่ท่าเรอื

แม่น�้าใหญ่ ได้พบกับพ่อค้าใหญ่แห่งแคว้นฉู่ จึงอาศัยติดเรือของพวกเขามา 

กระทั่งรถม้ายงัขนส่งมาพร้อมกนั”

“คณุชายจาง เรอืของชาวฉูผู้่นั้นใหญ่กว่าเรอืนของพวกเราหลงันี้เสยีอกี” 

ซื่อเอ๋อร์ถือเหยือกน�้าและชามดินเผาเดินเข้ามาในห้อง ได้ยินข้ากล่าวถึงเรื่อง

ขออาศยัเรอืที่รมิแม่น�้าใหญ่ จงึกล่าวขึ้นอย่างอดมไิด้

“แม่นางโชคดียิ่งนัก เรือใหญ่ถึงเพียงนี้ นับว่าพบเห็นได้ยากจริงๆ”  

จางเมิ่งถานรบัน�้าที่ซื่อเอ๋อร์ประคองส่งให้ พลางเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้ม

“คุณชาย อู๋ซวี่เดนิทางไปท�าอะไรที่เมอืงกว่างหราวหรอื” ข้าถาม

เห็นข้าเอ่ยถามถึงเมืองกว่างหราว สีหน้าของจางเมิ่งถานพลันแปร

เปลี่ยน “เรื่องเมอืงกว่างหราว ขออภยัที่เมิ่งถานมอิาจบอกเล่า ก่อนออกเดนิทาง

นายท่านก�าชับอย่างเข้มงวด ครานี้แม่นางเดินทางมาเที่ยวเล่นชมทิวทัศน์  

เรื่องที่พวกเราก�าลงักระท�าเหล่านั้น มอิาจบอกแก่แม่นาง เพื่อไม่เป็นการสร้าง

ราคแีก่หูของท่าน”

“มเีรื่องใดที่ข้ามอิาจฟังได้บ้าง เกรงจะเป็นคณุชายไม่ยนิยอมบอกแก่ข้า

กระมงั” ข้ายกชามใส่น�้า หลุบตาลงพลางลอบยิ้ม

จางเมิ่งถานยกมือขึ้นค�านับคราหนึ่ง ก่อนเอ่ย “ขออภัยแม่นาง! แม้

กล่าวว่านายท่านสนิทสนมกับข้า อย่างไรก็เป็นนายของเมิ่งถาน ค�าสั่งของ 

นายท่านมอิาจฝ่าฝืน”

เหน็จางเมิ่งถานแสดงสหีน้าหวาดหวั่น ข้าขยบัเข้าใกล้ข้างกายเขาอย่าง

จงใจ พลางเอ่ยเสยีงเบา “เช่นนั้นยามเมื่อเจ้าบ้านของท่านกลบัมา ข้าน้อยจะ

กอดคุณชายสกัครา ถอืเป็นการขอบคุณความเหน็ใจที่คุณชายมตี่อหูของข้า”
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ได้ยินเช่นนั้นจางเมิ่งถานรีบวางชามใส่น�้าลงทันที เขาคุกเข่าถอยหลัง

ห่างไปหลายก้าว เคลื่อนกายครึ่งหนึ่งออกไปนั่งนอกเสื่อ “แม่นางคิดจะท�า 

สิ่งใด เมิ่งถานมปิราดเปรื่อง แต่กย็งัคดิอยากรบัเงนิค่าจ้างจากนายท่านไปอกี

หลายๆ ปี บดันี้แม่นางเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของนายท่าน อย่าได้กระท�าสิ่ง

เหลวไหลเช่นนั้นเลยขอรบั”

“เช่นนั้นข้าจะถามท่านอีกครั้ง แท้จริงแล้วหงอวิ๋นเอ๋อร์เดินทางไปยัง

เมอืงกว่างหราวเพื่อกระท�าสิ่งใด”

จางเมิ่งถานจบัจ้องมายงัข้าครูห่นึ่ง ที่สดุกถ็อนใจออกมาอย่างจนปัญญา 

“กลอุบายของแม่นางแยบยลนกั เมิ่งถานนบัถอื ครานี้นายท่านเดนิทางไปยงั

เมอืงกว่างหราว เพยีงเพราะจงสงิหลนิขนุนางในสงักดัสกุลจงสงิรายงานว่า หลงั

จากแยกห่างกบัเฉนิเหงิ เวลานี้ผู้น�าตระกูลของพวกเขาไปหลบซ่อนอยู่ที่เมอืง

กว่างหราว”

“จงสงิอิ๋นอยู่ที่กว่างหราวหรอื” จงสงิอิ๋นเคยเป็นหนึ่งในเสนาบดทีั้งหก

แห่งแคว้นจิ้น การบุกโจมตสีกุลจ้าวในปีนั้นกม็เีขาเป็นผู้น�า ภายหลงัจ้าวยาง

น�าก�าลังทหารบุกตีเมืองหานตาน เจาเกอ และเซียนหยู ก็เพื่อตามจับตัวเขา 

หากครานี้อูซ๋วี่สามารถจดัการคนผู้นี้ด้วยมอืของตน ย่อมต้องเป็นผลงานใหญ่

ส�าหรบัจ้าวยางอย่างแน่นอน

“วาจาของจงสิงหลินผู้นี้เชื่อถือได้หรือ อู๋ซวี่พาก�าลังคนไปเป็นจ�านวน

เท่าใด”

“เรื่องนี้จ�าต้องด�าเนินการอย่างลับๆ นายท่านจึงพานักดาบซึ่งไว้วางใจ

ได้ไปเพยีงสามคน หากมปิะทะกบักองก�าลงัทหารอารกัขาซึ่งๆ หน้า พวกเขา

สามคนบั่นคอจงสิงอิ๋นนับว่ามีก�าลังเหลือเฟือ ส�าหรับจงสิงหลินผู้นี้ พวกเรา

จับกุมบิดามารดา ภรรยาและบุตรของเขาเป็นตัวประกัน หากสิ่งที่เขากล่าว 

มเิป็นความจรงิ พวกเรากจ็ะสงัหารพวกเขาเสยี”

“กระทั่งคนชราและเดก็กส็งัหารด้วยหรอื” ซื่อเอ๋อร์เอ่ยถามค�าถามในใจ

ของข้าออกมาอย่างระมดัระวงั
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จางเมิ่งถานมหินัมองซื่อเอ๋อร์ เพยีงพยกัหน้าให้ข้าอย่างหนกัแน่น “ถูก

แล้ว เรื่องนี้หวงัว่าแม่นางจะมยิื่นมอืเข้ามายุ่งเกี่ยว”

ทั้งที่ตนเองเป็นผู้ต้องการเอ่ยถาม ทว่าเมื่อถามแล้วกลับสร้างความ

อดึอดัใจ เฮ้อ... ปล่อยไปตามแต่ใจพวกเขาเถดิ บุรุษย่อมมวีธิดี�าเนนิการของ

ตน ข้าลอบถอนใจยาว ก่อนเอ่ยกบัจางเมิ่งถาน “หากข่าวสารเชื่อถอืได้กด็ไีป 

อู๋ซวี่กล่าวได้ถูกต้อง ภายหลงัเรื่องราวด�ามดืเหล่านี้ ข้ามถิามจะดเีสยีกว่า หาก

มีข่าวส่งมาจากเมืองกว่างหราว ท่านเพียงบอกแก่ข้าว่าเขาปลอดภัยดีหรือไม่ 

เท่านั้นกพ็อ”

“ขอรบั!” จางเมิ่งถานยกมอืขึ้นค�านบัคราหนึ่ง

“ดกึมากแล้ว คณุชายรบีเข้านอนเถดิ วนัพรุง่ข้าจะไปยงัหอชงิเล่อพร้อม

กบัคุณชาย อธบิายเหตุการณ์ในค�่าคนืนี้แก่แม่นางชงิเกอ”

“แม่นางรู้ได้อย่างไรว่านางเป็นคนของหอชงิเล่อ” กล่าวจบ จางเมิ่งถาน

พลนัส่ายหน้าเอ่ยต�าหนตินเอง “ขายหน้าแม่นางเสยีแล้ว วนัพรุ่งเมิ่งถานจะพา

แม่นางเดนิชมเมอืงหลนิจอืให้ครบถ้วนแน่นอนขอรบั”

“ขอบคุณคุณชาย” ข้าโน้มกายค�านับ จางเมิ่งถานค�านับตอบคราหนึ่ง 

ก่อนลุกขึ้นเดนิออกจากประตูห้องไป

“อาสอื จ้าวอู๋ซวี่จบับดิามารดา ภรรยาและบุตรของผู้อื่นมาจรงิๆ หรอื” 

ซื่อเอ๋อร์ขมวดคิ้ว ประคองข้าลุกขึ้นจากเสื่อรองนั่ง

“เขามีวิธีด�าเนินการของเขา ข้าเองก็มิควรถามให้มากความ นอนเถิด 

สะสมก�าลงัให้เพยีงพอ วนัพรุ่งจะได้เดนิเที่ยวตลาดอย่างเบกิบานใจ”

“ออื” ซื่อเอ๋อร์เกบ็เหยอืกน�้าและชามดนิเผาบนพื้น ก่อนห่มผ้าผนืบาง

ให้อู๋เสยีผู้นอนหลบัสนทิอยู่ในมุมหนึ่ง แล้วจงึเชด็ท�าความสะอาดเท้า ปีนขึ้น

นอนบนเตยีง

ข้าเป่าตะเกยีงในห้องให้ดบั ผลกัหน้าต่างเปิดแง้มเป็นช่องเลก็ๆ อย่าง

แผ่วเบา ภายใต้แสงจนัทรา จางเมิ่งถานยนืหนัหลงัให้ข้าอยูท่่ามกลางสวนขนาด

เลก็ ที่จวนรชัทายาทคราหนึ่ง เขตชานเมอืงยงคราหนึ่ง นี่เป็นครั้งที่สามซึ่งข้า
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ได้พบกบัเขา ที่จวนรชัทายาท เขาถ่อมตวัมมีารยาท ที่ชานเมอืงยง เขาเจ้าเล่ห์

ฉลาดปราดเปรื่อง และในวนันี้ เขาเสแสร้งจอมปลอม

ในห้องเมื่อครู่ ความเคารพนบนอบ การยนิยอมอ่อนข้อ น�้าเสยีงจนใจ

และหวาดหวั่นของเขา ต่างท�าให้ข้ารู้สกึว่าบรุษุผู้นี้เป็นเช่นเดยีวกบัหญงิงามซึ่ง

ผลุนผลันหนีไปท่ามกลางความมืดยามราตรี พวกเขาต่างสวมผ้าโปร่งบาง 

ซึ่งท�าให้มอิาจมองได้ทะลุปรุโปร่งคลุมใบหน้าไว้

จางเมิ่งถาน... แท้จรงิเจ้าก�าลงัปิดบงัสิ่งใดอยู่?

ราวกบัจางเมิ่งถานผู้อยูท่่ามกลางแสงจนัทร์ได้ยนิเสยีงในใจของข้า เขา

พลนัหมนุกายกลบั มองมายงับรเิวณซึ่งข้ายนือยูด้่วยสายตาแสดงความเยน็ชา 

เขายนืนิ่งอยู่ที่นั่นมขิยบัแม้เพยีงนดิ กระทั่งยามเมื่อมอืของข้าซึ่งก�าลงัดนับาน

หน้าต่างแขง็ค้างจนเกอืบสั่นเทา เขาจงึหมนุกายเดนิกลบัไปยงัห้องทศิตะวนัตก

เมื่อเสียงบานประตูปิดลงดังมาจากฝั่งตรงข้าม ข้าก็ถอนใจยาวอย่าง 

โล่งอก

เฮ้อ... ดูทวีนัเวลาเที่ยวเล่นชมทวิทศัน์อนัสนุกสนานจะถงึคราวสิ้นสุด

เสยีแล้ว!



หกสิบสอง
ชิงเกอ หญิงคณิกา

เมอืงหลนิจอืมรีาษฎรกว่าหกหมื่นครวัเรอืน หากนบัว่าแต่ละครวัเรอืน

มสีมาชกิห้าคน ที่นี่จะมคีนอาศยัอยูเ่กอืบสามแสนห้าหมื่นชวีติ ก่อนพาพวกเรา

เข้าเมือง จางเมิ่งถานก�าชับอย่างหนักแน่น ว่าอีกประเดี๋ยวเมื่อไปถึงสถานที่ 

ซึ่งมคีนมาก ต้องจบัมอืกนัไว้ให้แน่น มเิช่นนั้นจะถูกฝูงชนพดัแยกจากกนัได้

ง่าย

ถูกฝูงชนพัดแยกจากกัน? ยามเมื่อจางเมิ่งถานกล่าววาจา ข้ากับซื่อ- 

เอ๋อร์มองสบตากันพลางหัวเราะคิกคัก วันนี้มิใช่วันพิธีสักการะประจ�าฤดู 

ใบไม้ผลิ ทั้งมิใช่ช่วงสิ้นปี จะมีคนมากเพียงนั้นได้เช่นไร ทว่าไม่นาน เมือง 

หลนิจอือนัอุดมสมบูรณ์กท็�าให้พวกเราได้เปิดหูเปิดตา ว่าสิ่งใดคอืการไหลรนิ

ไปตามแรงคลื่นมนุษย์โหมกระหน�่า

ข้ากบัซื่อเอ๋อร์จบัมอือู๋เสยี ถูกคนเดนิถนนซึ่งเบยีดเสยีดมาจากทุกทศิ

ทุกทางชนจนโซเซไปมา เหล่าพ่อค้าแบกหาบเข็นรถเคลื่อนผ่านข้างกายของ

พวกเราไปมาอย่างคล่องแคล่วราวปลาไหล บางคราเมื่อสายตาสานสบ คล้าย

พวกเขาต่างก�าลงักล่าวกลั้วหวัเราะว่า ‘ดูคนต่างถิ่นกลุ่มนี้ คงเพิ่งมาถงึเป็นแน่ 

กระทั่งเดินถนนยังมิอาจท�าได้’ จางเมิ่งถานอาศัยอยู่ที่เมืองหลินจือเป็นเวลา
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นาน อาจเผชญิสภาพการณ์เช่นนี้จนคุ้นชนิ เวลาใดควรหยุด เวลาใดควรเดนิ 

เวลาใดควรเบี่ยงหลบ เขาล้วนฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ

เมื่อพวกเราเดนิพ้นจากถนนซึ่งผูค้นเบยีดเสยีดมากที่สดุออกมา ตลาด

ขนาดใหญ่มหึมา มองมิเห็นอาณาเขตสิ้นสุดแห่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้า  

จางเมิ่งถานบอกว่า ที่นี่คอืตลาดสองแห่งซึ่งมชีื่อเสยีงมากที่สดุในเมอืงหลนิจอื 

คือตลาดคังจวงและตลาดถังหยวน ตลาดคังจวงชื่อดังรวบรวมสินค้าต่างๆ  

ทั่วหล้าไว้ภายใน ทั้งหอเริงรมย์แหล่งร�่าสุราหาความส�าราญอันเลื่องชื่อทั้ง

สามสิบหกแห่งของเมืองหลินจือ ก็ตั้งอยู่บนถนนยงเหมินซึ่งห่างจากตลาด 

คงัจวงมพิ้นครึ่งลี้

หอเรงิรมย์เปิดท�าการในยามราตร ีด้วยเหตุนี้หอเรงิรมย์ทั้งสามสบิหก

แห่งบนถนนยงเหมนิ ไม่ว่าชื่อเสยีงจะโด่งดงัเพยีงใด ต่างต้องรอหลงัยามซื่อ

จงึจะเปิดประตู ดงันั้นจางเมิ่งถานจงึพาพวกเราแวะไปเดนิเล่นที่ตลาดคงัจวง 

แหล่งรวบรวมสนิค้าหลากหลายจากทั่วแผ่นดนิก่อน

ใต้หล้าต่างรู้จักหลัก ‘สามส�าคัญ’ ของชาวฉี ยามเมื่อฉีหวนกงได้รับ

สมญานามเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นซึ่งมีอ�านาจสูงสุด ก่วนจ้งอัครเสนาบดีแห่ง

แคว้นฉเีคยประกาศใช้นโยบายเกษตรส�าคญั แรงงานส�าคญั และการค้าส�าคญั 

ในสามอย่างนั้น นโยบายการค้าส�าคัญซึ่งพัฒนามาถึงปัจจุบัน ท�าให้แคว้นฉี 

กลายเป็นดินแดนแห่งความส�าราญของเหล่าพ่อค้าทั่วหล้า ยามเมื่อเดินทาง

ผ่านแคว้นเจิ้งและแคว้นเว่ย พวกเราหลงทางไม่เว้นแต่ละวนั บางคราเดนิทาง

เป็นระยะห้าสบิกว่าลี้ กย็งัมอิาจหาสถานที่พกัแรมได้แม้สกัแห่ง ทว่านบัแต่เดนิ

ทางเขา้สูเ่ขตแดนแคว้นฉ ีหลงัจากอูเ๋สยีขโมย ‘หนงัสอืรบัรอง’ ของผูท้�าการค้า

มาได้ฉบบัหนึ่ง พวกเรากเ็ดนิทางอย่างสะดวกสบายยิ่งนกั ในที่พกัแรม มต้ิอง

กล่าวถงึการกนิดอียู่ด ีกระทั่งม้าลากรถยงัมบี่าวเดก็คอยช่วยดูแลป้อนอาหาร

เพื่อดึงดูดผู้ท�าการค้าทั่วแผ่นดิน แคว้นฉีมีเส้นทางติดต่อค้าขายกับ

ภายนอกถงึสบิหกสาย เส้นทางแต่ละสายมกีารระบแุจ้งลกัษณะความอนัตราย

ของทางเบื้องหน้าและระยะห่างจากเมอืงหลนิจอืเป็นระยะๆ ทั้งยงัมกีารสร้าง
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อาคารที่พักในทุกระยะสามสิบลี้ของเส้นทาง มีการจัดเตรียมอาหารและ 

สถานที่พกัผ่อนครบพร้อม ที่พกัซึ่งอยู่ในบรเิวณใกล้กบัเมอืงใหญ่ยงัมกีารจดั

เตรยีมรถม้าและคนขบั ส�าหรบัขนส่งสมัภาระแก่พ่อค้าต่างแคว้นและผู้ตดิตาม

ได้ตลอดเวลา

ด้วยการเตรยีมการอย่างเอาใจใส่และครบถ้วนเช่นนี้ ผนวกกบัหญงิงาม

ล้นหอเริงรมย์บนถนนยงเหมิน เพียงเวลาไม่นาน เหล่าพ่อค้าต่างแคว้นก็

แห่แหนเดนิทางมายงัแคว้นฉกีนัอย่างคบัคั่ง

“นบัแต่คราก่อนซึ่งได้พบคณุชายที่เมอืงยงกเ็ป็นเวลาสองปีมาแล้ว สอง

ปีมานี้คุณชายอาศัยอยู่ที่เมืองหลินจือมาโดยตลอดหรือ” ข้าและจางเมิ่งถาน

เดนิอยู่ท่ามกลางตลาดอนัคกึคกั ระหว่างนั้นมพ่ีอค้าแม่ขายเข้ามายกมอืค�านบั

ทกัทายจางเมิ่งถาน ทั้งยงัเรยีกเขาว่าเถ้าแก่เกาอยู่บ่อยครั้ง

“เมิ่งถานเพยีงท�าการค้าเลก็ๆ น้อยๆ อยูท่ี่เมอืงหลนิจอื สะสมทรพัย์สนิ

จ�านวนหนึ่งแก่นายท่านเท่านั้น” จางเมิ่งถานแย้มรอยยิ้มถ่อมตนเคารพนบนอบ

ที่ข้าคุน้เคย เขาช่วยกนัฝงูชนอนัเบยีดเสยีดอยูบ่นถนนให้แก่ข้า พลางเอ่ยถาม

ด้วยท่าทคีล้ายไม่ใส่ใจ “สองปีมานี้แม่นางชื่อเสยีงเลื่องลอืยิ่งนกั เมิ่งถานนกึ

แปลกใจมาโดยตลอด เหตใุดแม่ทพัอูจ่งึยอมให้ผูม้ากความสามารถเช่นแม่นาง

เดนิทางออกจากแคว้นฉนิ มาเป็นโหราจารย์แห่งแคว้นจิ้นของพวกเรา”

ที่แท้สีหน้าแปลกประหลาดเมื่อคืนของเขาก็เป็นเพราะสาเหตุนี้ ข้า 

แย้มยิ้มมเิอ่ยวาจา ก้มหน้าก้าวเดนิต่อไป

จางเมิ่งถานก้าวตามมา “แม่นางยิ้มอะไรหรอื”

ข้ายิ้มพลางส่ายหน้าไม่คดิต่อบทสนทนาของเขา

มุมปากของจางเมิ่งถานยกโค้ง หาได้ไล่ถามต่อไปอกี เพยีงยกมอืชี้ไป

ยงัร้านค้าประตสูแีดงมุงกระเบื้องสเีขยีวแห่งหนึ่ง และเอ่ย “นั่นคอืโรงทอหงจอื 

แม่นางสามารถเข้าไปชมดู หากชอบชิ้นใด เพยีงลงบนัทกึไว้ในบญัชขีองข้า”

“ชิ้นนี้ต้องบันทึกไว้ในบัญชีของเถ้าแก่เกาด้วยหรือไม่” ข้าย่อกายลง 

หยิบผ้ารัดเอวปักลายเส้นหนึ่งขึ้นจากแผงขายสินค้าเล็กๆ ข้างทาง ก่อนเอ่ย
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ถามด้วยรอยยิ้ม

“แม่นางรู้ภาษาฉหีรอื” แววตาของจางเมิ่งถานนิ่งขรมึยิ่งขึ้น

“ยามยงัเลก็เคยศกึษาเป็นเวลาสองปี ไม่คดิว่าบดันี้จะยงัมลิมืเลอืน”

“ดูทแีม่ทพัอู่จะตั้งความหวงักบัแม่นางไว้มากทเีดยีว!” จางเมิ่งถานยิ้ม

บางๆ คราหนึ่ง หยิบสายรัดเอวซึ่งข้าก�าไว้ในมือใส่ลงในแขนเสื้อ ก่อนหยิบ 

เงนิมดีก้อนหนึ่งส่งให้พ่อค้า “พอหรอืไม่”

“พอขอรบัๆ ขอบคุณเถ้าแก่เกา!” พ่อค้าโค้งเอวรบัเงนิของจางเมิ่งถาน

ด้วยท่าทเีคารพนบนอบ

“เถ้าแก่เกาช่วยอู๋ซวี่ท�าการค้าขนาดใหญ่ใช่หรอืไม่” ข้าถาม

“เป็นการค้าเลก็ๆ น้อยๆ เท่านั้น” จางเมิ่งถานเดนิน�าข้าก้าวขึ้นบนัได

ของโรงทอหงจอื

“เถ้าแก่ ท่านมาเสียที! ของขวัญซึ่งท่านสั่งให้คนส่งไปยังหอชิงเล่อ 

เมื่อวานถูกส่งกลบัมาเสยีแล้ว!” เดก็หนุ่มท่าทางคล้ายบ่าวตดิตามผู้หนึ่งพลนั

วิ่งถลาออกมาจากประตูหน้าโรงทอหงจือ พลางร้องตะโกนบอกจางเมิ่งถาน

เสยีงดงั

เจ้าของโรงทอหงจอืคอืจางเมิ่งถานหรอื! ข้าตะลงึงนัไปในฉบัพลนั

ที่แคว้นฉิน ผู้ที่สามารถสวมชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมแดนฉีมีจ�านวน

นอ้ยยิ่ง ทั้งผูซ้ึ่งสามารถสวมอาภรณ์ที่ถกัทอจากโรงทอหงจอืแห่งแควน้ฉกีลบั

น้อยยิ่งกวา่น้อย ปีนั้นยามอยูท่ี่เมอืงยง ข้าได้ยนิว่าทกุปีหร่านอิ๋งนายหญงิแห่ง

จวนไป๋หลี่จะสั่งตัดชุดพิธีการจากโรงทอหงจือแห่งแคว้นฉีเป็นจ�านวนสองชุด 

ชุดหนึ่งส�าหรับสวมสักการะเทพเซียนในฤดูใบไม้ผลิ อีกชุดหนึ่งส�าหรับสวม 

สกัการะบรรพบรุุษในช่วงท้ายปี ครานี้ชดุแต่งงานของไป่อิ๋งกต็ดัเยบ็จากโรงทอ

หงจอื ทั้งหมดทั้งมวลเสยีค่าใช้จ่ายไปกว่าพนัต�าลงึทอง ทั้งฟังจากน�้าเสยีงของ

นาง คล้ายมิรู้ว่าโรงทอหงจือแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องอันใดกับสกุลจ้าว หาก

กจิการโรงทอหงจอืแห่งแคว้นฉนีบัเป็นการค้าเลก็ๆ น้อยๆ เช่นนั้นการค้าขนาด

ใหญ่ในใจของจางเมิ่งถานคอืสิ่งใด ข้ามอิาจคาดเดาได้จรงิๆ
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“เชญิแม่นางชมและเลอืกสนิค้าอยูท่ี่นี่ก่อน ซวิขอตวัสกัครู”่ จางเมิ่งถาน

ยกมอืค�านบัข้าคราหนึ่ง ก่อนหมุนตวัน�าบ่าวผู้ตดิตามเข้าไปยงัโถงด้านในของ

โรงทอหงจอื

เกาซวิ? เรื่องนี้ชกัจะน่าสนุกขึ้นเรื่อยๆ เสยีแล้ว...

“อาสือ สินค้าที่นี่ราคาแพงจริงๆ!” ซื่อเอ๋อร์เดินวนอยู่ในโรงทอหงจือ 

สอบถามราคารอบหนึ่ง ก่อนกลบัมายงัข้างกายข้าด้วยสหีน้าหม่นหมอง

“วนันี้พวกเรามติ้องควกัเงนิจ่ายด้วยตวัเอง ไปเลอืกผ้าเชด็หน้าที่ถูกใจ

มาสักสองสามผืน และเลือกเสื้อฤดูร้อนซึ่งท�าจากไหมเนื้อละเอียดให้อู๋เสีย 

สกัสองตวั บอกผู้ดูแลร้าน ให้บนัทกึค่าใช้จ่ายลงในบญัชเีถ้าแก่เกาของพวกเขา”

“เช่นนี้จะดหีรอื”

“ไม่เป็นไร ไปเถดิ!”

ข้าเดินเตร็ดเตร่อยู่ในโรงทอหงจือ ระหว่างนั้นมีผู้คนเข้ามาสอบถาม

ราคาและสั่งตดัเสื้อผ้าไม่ขาดสาย ทั้งยงัมคีนเลี้ยงไหมเข้ามาเสนอขายเส้นไหม

ของตน ข้าหยุดยืนอยู่หน้าประตูโรงทอหงจือ มองดูขบวนการค้าเดินผ่านไป

มา เหน็พ่อค้าซึ่งปาดเหงื่อ นบัเงนิด้วยรอยยิ้มกว้างเตม็ใบหน้า พลนัเกดิความ

รูส้กึว่า เหตทุี่แคว้นฉแีขง็แกร่งได้ถงึเพยีงนี้ มใิช่เพราะตั้งอยูต่ดิภเูขาและทะเล 

ได้ประโยชน์จากแร่เหลก็และเกลอื ทว่ามาตรการดูแลความสงบสุข ส่งเสรมิ

อาชีพ เห็นแก่ประโยชน์สุขของราษฎรต่างหาก คือเหตุผลอันแท้จริงที่ท�าให้

แคว้นฉตีั้งตระหง่าน รุ่งเรอืงเหนอืดนิแดนตะวนัออกเช่นนี้

“แม่นางก�าลงัคดิสิ่งใดอยู่หรอื” มริู้ว่าจางเมิ่งถานมายนือยู่เบื้องหลงัข้า

ตั้งแต่เมื่อใด

“ข้าก�าลังคิดว่า ที่แคว้นฉียืนหยัดแข็งแกร่งมากว่าร้อยปี อาจเป็นผล

จากการกระท�าของอคัรเสนาบดกี่วนมากกว่าของหวนกง”

“สตรผีูย้นือยูท่่ามกลางเสื้อผ้าเครื่องประดบัอนังดงามของโรงทอหงจอื 

กลบัยงัคดิถงึการใหญ่ของแผ่นดนิ เกรงจะมแีม่นางเพยีงผู้เดยีว”

ข้าเบอืนหน้าน้อยๆ เหน็มอืของจางเมิ่งถานประคองกล่องไม้ลงยาสแีดง



28
อาสือ สตรีผู้พลิกแผ่นดิน เล่ม 3

ขนาดประมาณหนึ่งฝ่ามือใบหนึ่ง คิดแล้วด้านในคงบรรจุของขวัญซึ่งถูก 

หญงิคณกิาชงิเกอส่งกลบัคนืมาเป็นแน่

“โรงทอหงจอืชื่อเสยีงเลื่องลอืไปทั่วหล้า มทิราบว่าคุณชายกลายมาเป็น

เจ้าของสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไร” ข้าถามจางเมิ่งถาน

“ข้าหาใช่เจ้าของที่นี่ เป็นนายท่านก่อตั้งโรงทอหงจอืขึ้นยามเมื่อมาศกึษา

วิชาดาบที่แดนฉี ข้าเป็นเพียงผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ และเก็บผลก�าไรเล็กน้อย 

ไว้ประทงัชวีติ”

“เจ้าของโรงทอหงจือแห่งนี้คืออู๋ซวี่?! คนของสกุลจ้าวรู้เรื่องนี้หรือไม่” 

จ้าวยางส่งอู๋ซวี่มาศึกษาวิชาดาบที่แดนฉี เพื่อให้เขากลับไปเป็นองครักษ์แก่ 

ไป๋หลู่ มคิดิว่าด้วยอายุเพยีงสบิกว่าปี เขากก็่อตั้งอาณาจกัรยิ่งใหญ่ถงึเพยีงนี้

ขึ้นในแคว้นฉเีสยีแล้ว

“นายท่านใช้นามว่าเกาซดี�าเนนิกจิการทั้งห้าในแดนฉ ีสกุลจ้าวมมิผีู้ใด

ทราบเรื่อง”

ที่แท้เป็นเช่นนี้...

อู๋ซวี่เป็นองครกัษ์ให้ไป๋หลู่ ปีหนึ่งได้รบัธญัพชืเพยีงแปดต้าน ทว่ายาม

ปกตเิขาคบค้ากบัจอมยทุธ์ผู้มากฝืมอืในเมอืงซนิเจี้ยง ต้องใช้จ่ายฟุม่เฟือยเป็น

อย่างมาก ข้าเกรงว่าเขาจะชักหน้าไม่ถึงหลัง จึงคิดจะมอบสิ่งของล�้าค่าซึ่ง

สามารถขายเปลี่ยนเป็นเงินให้แก่เขาอยู่หลายครา แต่ถูกปฏิเสธเสียทุกครั้ง 

ยามนั้นข้าเข้าใจว่าเป็นเพราะเกียรติความเป็นบุรุษของเขา มิคาดว่าเขาจะ 

‘วางโตเพราะร�่ารวย’ จรงิๆ

“เถ้าแก่เกา น�าของขวญัของท่านมาด้วย พวกเราไปหอชงิเล่อกนัเถดิ!”

“แม่นางมถิามหรอืว่ากจิการอกีสี่แห่งของนายท่านอยู่ที่ใด” คิ้วขวาของ

จางเมิ่งถานเลกิขึ้นน้อยๆ คล้ายตกใจเป็นอย่างยิ่งที่ข้ามซิกัถาม

“เหตใุดขา้จงึต้องถามเล่า” ข้ามองตาจางเมิ่งถาน พลางเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

น้อยๆ “คุณชาย ข้าหาใช่สายลบัของแคว้นฉนิ หากสิ่งที่ท่านต้องการถามคอื

เรื่องนี้”
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ได้ยินวาจาของข้า จางเมิ่งถานพลันตะลึงงัน ก่อนจะปรบมือหัวเราะ

เสียงดัง “แม่นางช่างสมเป็นผู้สื่อสารกับเทพเซียนเสียจริง ใจของข้าน้อยคิด 

สิ่งใดต่างมอิาจปิดบงัท่านได้”

ในโรงทอหงจือ ซื่อเอ๋อร์ก�าลังช่วยอู๋เสียเลือกเสื้อผ้า เมื่อได้ยินเสียง

หวัเราะดงัลั่นของจางเมิ่งถาน นางจงึมองมายงัข้าด้วยสายตาซกัถาม ข้าแย้ม

ยิ้มพลางโบกมอืให้นาง ก่อนหนัไปเอ่ยกบัจางเมิ่งถาน “คุณชายกล่าวชมเกนิไป 

แล้ว เพยีงสตรมีคีวามคดิละเอยีดอ่อนมากสกัหน่อยเท่านั้น”

จางเมิ่งถานยกยิ้มมุมปาก ก้มหน้าลงกระแอมไอสองครา เมื่อเขาเงย

หน้าขึ้นอกีครั้ง รอยยิ้มกจ็างหายไป ทั้งท่าทหีวาดหวั่นอนัจอมปลอมนั้นกเ็ลอืน

หายไปพร้อมกนั “เมื่อแม่นางกล่าวอย่างชดัแจ้ง เช่นนั้นเมิ่งถานกม็มิสีิ่งใดต้อง

ปิดบงั แม่นางเป็นเดก็ก�าพร้าซึ่งจวนแม่ทพัแห่งแคว้นฉนิทุม่เทสอนสั่ง รปูโฉม

งดงามเป็นหนึ่ง ไหวพรบิเลศิล�้า สองปีก่อน ยามเมื่อเมิ่งถานพบแม่นางเป็น

ครั้งแรก แม่นางเป็นนักร้องร�าในจวนรัชทายาทแห่งแคว้นฉิน สองปีให้หลัง 

ต�าแหน่งรชัทายาทแห่งฉนิผลดัเปลี่ยน แม่นางกก็ลบักลายมาเป็นศษิย์เอกของ

ไท่สื่อแห่งแคว้นจิ้น เป็นแขกคนส�าคญัของเสนาบดทีั้งสี่ สถานการณ์เช่นนี้ของ

แม่นาง ส�าหรบัสตรผีูห้นึ่ง นบัว่าแปลกประหลาดนกั สิ่งนี้ท�าให้เมิ่งถานยากจะ

มเิกดิความแคลงใจ”

“สายลับของชาวฉินหรือ เหตุเพราะข้าเป็นผู้ที่ซื่อจื่อแห่งสกุลจ้าวพา 

กลับมาด้วยตนเอง ในแคว้นจิ้นจึงมิมีผู้ใดเกิดความแคลงใจสงสัยข้าเช่น

คณุชาย คณุชายก�าลงักงัวลสิ่งใด เกรงข้าจะรบับญัชาจากฉนิป๋อมาสร้างความ

วุ่นวายที่แคว้นจิ้นหรอื”

“ฉนิจิ้นเคยีงชดิ สตรชีาวฉนิผูม้ทีี่มาที่ไปเป็นปรศินาคนหนึ่งกลบักลาย

มาเป็นเทพเซยีนของชาวจิ้น หากภายหน้าแคว้นจิ้นยกทพัสูแ่คว้นฉนิ กลบัต้อง

ไถ่ถามสตรชีาวฉนิผู้หนึ่งว่าเป็นสงครามหรอืสนัต ิเป็นลางดหีรอืลางร้าย หรอื

สิ่งนี้มมิากพอให้เกดิความกงัวลใจ?”

ข้าชะงักงันเล็กน้อย เอ่ยตอบเสียงเบา “เวลานี้ระหว่างฉินกับจิ้นล้วน



30
อาสือ สตรีผู้พลิกแผ่นดิน เล่ม 3

สนัต ิหาใช่สงคราม”

“แม่นาง เช่นนั้นท่านมองเห็นสิ่งใดในสถานที่แห่งนี้” จางเมิ่งถานยิ้ม

พลางมองไปยงัตลาดนอกประตูโรงทอหงจอืซึ่งเตม็ไปด้วยรถม้าพลุกพล่าน

“ความอุดมสมบูรณ์ของแคว้นฉ ีและเหล่าพ่อค้าจากแคว้นต่างๆ”

“นั่นคอืภาพเบื้องหน้า” จางเมิ่งถานมองมายงัข้า ภายในดวงตาสนี�้าตาล

เข้มปรากฏคลื่นลึกลับซัดโถม “ในตลาดแห่งนี้มีสินค้าจากทั่วทุกที่ และมี

ข่าวสารจากทั่วทกุสารทศิเช่นกนั ที่นี่มสีายสบืของชาวเยี่ยนทางเหนอื ผู้ปฏบิตัิ

การลบัของชาวฉูท่างใต้ สายลบัของแคว้นจิ้น แคว้นเว่ย และแคว้นซ่งต่างครบ

พร้อม แต่มีเพียงสายลับของชาวฉินที่ลึกลับและน่าเกรงกลัวเป็นที่สุด ข้ารับ

ราชการอยูใ่นแดนฉนิแทนนายท่านเป็นเวลาหลายปี เข้าใจจติใจโหดเหี้ยมของ

ชาวฉนิอย่างถ่องแท้ แม้มู่กงสวรรคตไปแล้ว แต่จติใจทะเยอทะยานต้องการ

ตีผ่านแคว้นจิ้น คืบคลานเข้าสู่ดินแดนจงหยวนทางทิศตะวันออกของเจ้า 

ผู้ครองแคว้นฉินกลับมิเคยดับลง แม่นางได้รับค�าสั่งมาจากชาวฉินหรือไม่  

เมิ่งถานมิทราบ เพียงเวลานี้ความสุขทุกข์ของนายท่านต่างอยู่ในก�ามือของ 

แม่นาง ส�าหรบัผู้ใต้บงัคบับญัชา นี่มนิบัเป็นเรื่องด”ี

วาจาของจางเมิ่งถานพลนัท�าให้ข้านกึย้อนไปถงึสารทางการทหารแต่ละ

ฉบับ สารลับแต่ละกองซึ่งเคยได้อ่านที่จวนแม่ทัพยามเมื่อยังเล็ก นี่เป็นครั้ง

แรกที่ข้ามาแคว้นฉ ีทว่าแผนที่ของเมอืงหลนิจอื ยามนั้นข้าอายุเพยีงสบิสองปี 

แต่กส็ามารถลอกเลยีนวาดมนัลงบนหนงัแพะภเูขาโดยอาศยัเพยีงความทรงจ�า

ได้แล้ว ภายในราชวงัแห่งแคว้นฉ ีเค้าโครงต�าหนกั หอสูง และเรอืนนอน ต่าง

มบีนัทกึไว้บนสารลบัของชาวฉนิโดยละเอยีด ชาวฉนิเขยีนแผนที่เพื่อสิ่งใด บกุ

โจมตเีมอืง? ท�าการลอบสงัหาร? ภายในห้าสบิปี คงจะไม่เป็นเช่นนั้น ทว่าผ่าน

ไปอกีหนึ่งร้อยปี สองร้อยปี กอ็าจถงึคราวได้ใช้ประโยชน์จรงิๆ

ข้ามอิาจโต้แย้งจางเมิ่งถาน เหตเุพราะข้ารูว่้าสายลบัของชาวฉนิในแคว้น

ต่างๆ ถูกจดัวางไว้ตั้งแต่เจ้าผูค้รองแคว้นสองรชัสมยัก่อนหน้า แม้บดันี้กงจื่อลี่

จะร่วมมอืเป็นพนัธมติรกบัชาวจิ้น ทว่าหากสวรรค์ประทานโอกาสน�าม้าเหยยีบ
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ย�่าเข้าสู่ดนิแดนจงหยวนให้แก่เขา เขาต้องมปิล่อยผ่านไปอย่างแน่นอน หลาย

ปีมานี้แคว้นฉินซุ่มจ�าศีลอยู่ที่ชายแดนตะวันตก เบื้องหน้ามิต่อสู้แย่งชิงกับ

แคว้นต่างๆ ในดนิแดนจงหยวน ทว่าดวงตาซึ่งจบัจ้องไปยงัทศิตะวนัออกของ

พวกเขากลบัมเิคยปิดลง

ข้ามยินิดสีนทนาเรื่องแคว้นฉนิกบัอู๋ซวี่ และจะมสินทนาเรื่องแคว้นจิ้น 

กบัอู่เฟิงหรอืกงจื่อลี่ ข้ายนือยู่ระหว่างแคว้นฉนิกบัจิ้น เพยีงต้องการให้ความ

ลับซึ่งข้าล่วงรู้สูญสลายอยู่ภายในใจของตน ความระแวดระวังซึ่งจางเมิ่งถาน

มตี่อข้า เป็นวธิหีนึ่งในการปกป้องอู๋ซวี่ ส�าหรบัเขา นี่คอืความจงรกัภกัด ีหาใช่

สิ่งผดิ

ข้ารู้ว่าฐานะของตนไม่ธรรมดา กล่าวมากความมไิด้ประโยชน์ จงึแย้ม

รอยยิ้มหลกีเลี่ยงสายตาข่มขูข่องเขา “แต่เดมิอาสอืคดิว่า เมื่อคุณชายรกัถนอม

สตรใีนหอเรงิรมย์สุดหวัใจ ย่อมเป็นผู้เปิดเผยตรงไปตรงมา มคิดิว่าคุณชาย

เพยีงใจกว้างต่อตนเอง ทว่าเข้มงวดกบัอู๋ซวี่ยิ่งนกั”

จางเมิ่งถานแค่นหวัเราะ ดทูคีงคดิไว้แล้วว่าข้ามมิวีนัตอบหวัข้อสนทนา

เกี่ยวกบัสายลบัแคว้นฉนิ “นายท่านแบกรบัความรบัผดิชอบอนัยิ่งใหญ่ การ

ลุ่มหลงในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงจะท�าลายความทุ่มเทตลอดหลายปี

ของเขา เมิ่งถานเป็นเพยีงราษฎรชั้นต�่า อกีทั้ง... ระหว่างข้ากบัชงิเกอกห็าใช่

อย่างที่แม่นางคดิ”

“ใช่อย่างที่ข้าคดิหรอืไม่... ไม่ส�าคญั อาสอืรู้เพยีงว่า ไม่ว่าอย่างไรวนันี้

คุณชายกต็้องไปที่หอชงิเล่อ” ข้าเหลอืบมองกล่องของขวญัลงยาสแีดงซึ่งจาง-

เมิ่งถานถือไว้ในมือมาโดยตลอด ส่งเสียงหัวเราะพลางก้าวลงบันได คล้าย 

จางเมิ่งถานถอนใจเบาๆ คราหนึ่ง จากนั้นจงึเดนิตามหลงัมา

“เมื่อวานคุณชายกล่าวว่า หากสิ่งซึ่งจงสงิหลนิบอกมเิป็นความจรงิกจ็ะ

สงัหารครอบครวัของเขา ท่านตั้งใจหลอกลวงข้าใช่หรอืไม่” ข้าเดนิอยู่บนถนน 

พยายามเลี่ยงหลบฝูงชนซึ่งแออดัเบยีดเสยีด

“แม่นางฉลาดปราดเปรื่องนกั นายท่านกล่าวว่า แม่นางเพิ่งมาถงึเมอืง
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หลนิจอื ยงัมปิรบัตวักบัสภาพแวดล้อม ต้องสะสมคุณความดใีห้มาก ดงันั้น

เมื่อเขากลบัมาจากเมอืงกว่างหราว ไม่ว่าเป็นข่าวจรงิหรอืเทจ็ ต่างต้องปล่อย

คนไป” จางเมิ่งถานเอ่ย พลางกระตกุแขนเสื้อของข้า ดงึข้าเข้าไปยงัตรอกเลก็ๆ 

แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตดิกบัถนน “ไปทางนี้เถดิ คนน้อยสกัหน่อย”

ก�าแพงเรอืนสองฝั่งซึ่งก่อจากอฐิสเีทาเรยีงซ้อนกั้นแบ่งตรอกเลก็ๆ อนั

เงยีบสงบแห่งหนึ่งจากรมิฝ่ังถนนสายยาวอนัคกึคกั ข้าโน้มเอวหลบหลกีปลาแห้ง

หลายแถวซึ่งตากผึ่งอยูเ่หนอืศรีษะ ก่อนเอ่ยถามด้วยความสงสยั “หรอืคณุชาย

มหิวงัให้อู๋ซวี่ปล่อยคนไป”

จางเมิ่งถานเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ “จงสิงหลินเป็นเพียงคนต้อยต�่าไร้ความ

สามารถ จะสังหารหรือปล่อยคนในครอบครัวของเขา แท้จริงล้วนมิส�าคัญ  

เมิ่งถานเพยีงมยินิดใีห้นายท่านกระท�าการโดยค�านงึถงึแม่นางมากนกั”

ข้ามายังแคว้นฉีในครานี้ เพียงต้องการอยู่ข้างกายอู๋ซวี่คอยช่วยเหลือ

บางสิ่ง เพื่อให้เขากลับสู่แคว้นจิ้นอย่างปลอดภัยในเร็ววัน มิคาดว่าจะท�าให้ 

จางเมิ่งถานเกิดความกังวลใจเพราะข้าเป็นเหตุ ข้าหยุดฝีเท้าลงอย่างเงียบงัน 

ใคร่ครวญครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ยอย่างจรงิจงั “อาสอืท�าให้คุณชายหนกัใจเสยีแล้ว 

อันที่จริง... เพียงอู๋ซวี่อยู่รอดปลอดภัย ธุระในแคว้นฉีข้าสามารถมิก้าวก่าย 

ส�าหรบัเรื่องสายลบั เป็นสิ่งไม่มมีลูอย่างแท้จรงิ ข้ามต้ิองการแก้ต่างอนัใด ภาย

หน้าเมื่อคุณชายอยู่ร่วมกบัข้านานขึ้น ย่อมกระจ่างแก่ใจ”

“ขอบคุณแม่นาง” จางเมิ่งถานยิ้มอย่างไม่ใส่ใจ พลางยกมอืขึ้นค�านบั

“ไปเถดิ” ข้ามองกลบัไปยงัปากตรอกอนัร้างไร้ผู้คนคราหนึ่ง ก่อนก้าว

เดนิต่อไปข้างหน้า

จากตลาดคังจวงถึงถนนยงเหมิน เดินเป็นเวลามิพ้นครึ่งเค่อก็มาถึง 

ที่นี่ไม่มฝีูงชนส่งเสยีงจอแจ หรอืแผงร้านค้าตั้งเรยีงราย ยนืสูดลมหายใจเข้า

ลกึอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของถนนยงเหมนิ มเีพยีงกลิ่นหอมปะทะเข้าสูจ่มูก กลิ่น

ผงแป้งและชาด กลิ่นหอมของสุรา และกลิ่นหอมของสตรี
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พื้นดนิใต้ฝ่าเท้ามแิปดเป้ือนฝุน่ผงแม้เพยีงน้อย เหนอืแผ่นหนิเรยีบลื่น

เรยีงเป็นระเบยีบยงัหลงเหลอืคราบน�้าจากการขดัถทู�าความสะอาด ดวงอาทติย์

ร้อนแรงสาดส่อง แสงสทีองเรอืงรองทอดยาวจนสุดปลายถนน

หอเรงิรมย์ชื่อเสยีงเลื่องลอืทั่วหล้าทั้งสามสบิหกแห่งก่อสร้างตดิรมิถนน 

ฉูดฉาดผสานเรยีบง่าย สสีนังดงามมดิ้อยไปกว่ากนั จอมยุทธ์พเนจรมากมาย

ขี่ม้าสะพายดาบท่องเที่ยวเดนิทางมายงัแคว้นฉ ีเพยีงเพื่อจะได้เชยชมหญงิงาม

ล้นหอสกัคราหนึ่ง

เวลานี้ยามซื่อเพิ่งผ่านพ้น ที่หน้าหอเรงิรมย์ เหล่าสาวใช้บ่าวไพร่ก�าลงั

ยกถงัน�้า ถอืผ้าขี้ริ้วท�าความสะอาดโถงหน้าประตูแต่ละแห่ง

หนึ่งร้อยกว่าปีก่อน ก่วนจ้งอัครเสนาบดีแห่งแคว้นฉีจัดตั้งหอคณิกา 

ซึ่งมีหญิงคณิกาจ�านวนเจ็ดร้อยนางขึ้นในราชวังแห่งแคว้นฉี ภายหลังแดนฉี

ตั้งเกณฑ์ภาษ ีเกบ็รวบรวมรายรบัซึ่งสตรไีด้จากการสร้างความส�าราญในยาม

ค�่าคนืเพื่อใช้ในกจิของแคว้น กระทั่งปีนั้นฉหีวนกงขึ้นเป็นป้าจูแ่ห่งใต้หล้า สตรี

ซึ่งปลดเปลื้องอาภรณ์เหล่านี้กน็บัว่ามคีุณงามความดอีนัยิ่งใหญ่เช่นกนั

บดันี้แคว้นต่างๆ ทั่วหล้ามหีอเรงิรมย์เบ่งบานกระจดักระจายไปทั่วแห่ง

หน ทว่าสถานที่ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็ยังต้องนับถนนยงเหมินแห่งเมือง

หลนิจอื ที่นี่มแิบ่งแยกชนชั้นสูงต�่า ไม่ค�านงึชาตกิ�าเนดิ เพยีงมเีงนิ กส็ามารถ

เชยชมหญงิงามทั่วหล้าได้ตลอดราตรี

ข้าเงยหน้าจับจ้องไปยังบานหน้าต่างซึ่งปิดลงเพียงครึ่งหนึ่ง พลาง

จินตนาการภาพหญิงงามซึ่งลุกขึ้นมานั่งแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่เบื้องหลังบาน

หน้าต่างอย่างเกยีจคร้าน

“พวกเรามาถงึแล้ว” จางเมิ่งถานยกมอืรั้งข้าซึ่งความคดิก�าลงัล่องลอย

ไปไกล

“ที่นี่คอืหอชงิเล่อหรอื” เปรยีบกบัหอเรงิรมย์อื่นๆ บนถนนยงเหมนิซึ่ง

ประดับประดาโดยใช้สีสันฉูดฉาด หอชิงเล่อตรงหน้าก่อก�าแพงสีขาวมุง

กระเบื้องเขยีว กลบัดูคล้ายส�านกับณัฑติธรรมดาๆ แห่งหนึ่ง
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“ท่านทั้งสอง เชญิด้านใน” ม่านผ้าโปร่งแขวนลูกปัดเปิดออก เดก็หนุ่ม

คิ้วตาคมคายผู้หนึ่งเดนิออกมาจากด้านใน

“เวลานี้แม่นางชงิเกออยู่หรอืไม่” จางเมิ่งถานปัดแขนเสื้อ แสดงท่าทมีิ

ใส่ใจขณะเอ่ยถาม ข้าเหลอืบมองเขาคราหนึ่ง ลอบเอ่ยในใจ ไม่ว่าจางเมิ่งถาน

จะปฏิเสธความสัมพันธ์กับหญิงคณิกาชิงเกอเช่นไร เพียงน�้าเสียงและแววตา

ในยามนี้ กเ็ปิดเปลอืยความในใจของเขาจนหมดสิ้นแล้ว

“แม่นางชิงเกออยู่ขอรับ เชิญเถ้าแก่เกาเข้ามาก่อนเถิด!” เด็กหนุ่มยิ้ม

กว้าง น�าพวกเราเข้าไปด้านในด้วยท่าทเีคารพนบนอบ

ด้านในหอชงิเล่อมดีนิแดนอกีแห่งแอบซ่อนอยู่!

ผ่านพ้นม่านลูกปัดแวววาว สาวใช้เสื้อขาวกระโปรงชมพูสี่คนกต็รงเข้า

มาต้อนรบั สองคนประคองพวกเรา อกีสองคนคุกเข่าลงน�าผ้าเปียกผ้าแห้งผลดั

กนัเชด็รองเท้าของพวกเราอย่างนอบน้อม บรเิวณรมิผนงัทางซ้ายมอืของข้ามี

ชั้นไม้ลงยาหลากสตีั้งเรยีงราย จากบนลงล่างมทีั้งหมดเจด็ชั้น แต่ละชั้นตั้งวาง

แผ่นไม้ภาพวาดไม้ดอกไม้ประดับสีสันงดงาม มีเพียงแผ่นไม้บนชั้นสูงสุดที่

แตกต่างจากแผ่นอื่นๆ แผ่นไม้ซึ่งลงยาอย่างง่ายๆ นั้นวาดเพยีงภาพพณิห้าสาย

คนัหนึ่ง

“เถ้าแก่เกา วนันี้เลอืกที่เดมิหรอืไม่ขอรบั” เดก็หนุ่มผู้น�าทางเอ่ยถาม

“ที่เดมิ วนันี้ไม่ดื่มหลฮีวาชุน259 ดื่มสุราจุ้ยซ ีใช้ถ้วยกระดูกบาง”

“ขอรบั จะยกมาให้เถ้าแก่เดี๋ยวนี้!” เดก็หนุม่ยกมอืค�านบัเลก็น้อย ก่อน

วิ่งเหยาะๆ เข้าประตูบานเลก็ทางด้านขวาไป

จางเมิ่งถานไล่สาวใช้ทั้งสี่ซึ่งอยูค่อยรบัใช้ข้างกายออกไป ก่อนพาข้าเดนิ

ผ่านทางเดินยาว ผ่านลานสวนเข้าไปในห้องโถงอันสว่างไสวแห่งหนึ่งอย่าง 

คุ้นเคย

กลิ่นหอมของฟางจื่อลอยอบอวลท่ามกลางห้องโถง พื้นปูด้วยเสื่อถัก 

259 สุราซึ่งหมกับ่มจากดอกสาลี่ ในช่วงเวลาที่ดอกไม้เบ่งบานที่สุด
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สีเขียวอ่อน มุมห้องแต่ละมุมวางแท่นตะเกียงสัมฤทธิ์รูปคนคุกเข่าสูงหนึ่งจั้ง

กว่าๆ จ�านวนสี่ดวง จางเมิ่งถานพาข้าเดินไปนั่งลงข้างโต๊ะเล็กริมหน้าต่างตัว

หนึ่ง ไม่นานสตรวียัแรกแย้มหน้าตาหมดจดงดงามหกนางกผ็ลกัประตไูม้บผุ้า

โปร่งบาง เดนิถอืพณิหยกเข้ามา

“ท่านชอบคนใด เลอืกเถดิ” จางเมิ่งถานรบักาสุราซึ่งสาวใช้ส่งให้ ก่อน

ก้มหน้าลงมองถ้วยกระดูกบางบนโต๊ะ ราวกับหญิงงามทั้งหกนางตรงหน้า 

ต่างมอิาจดงึดูดความสนใจของเขา

“คนที่ปักลายดอกเจ๋อหลนับนชายกระโปรงแล้วกนั” ข้าชี้ หญงิสาวอกี

ห้าคนซึ่งมิถูกเลือกย่อกายค�านับน้อยๆ ก่อนถอยออกไปด้วยท่วงท่าสง่างาม

เป็นที่สุดแล้วปิดประตู

ช่างเป็นกลุ่มสตรรีูปงาม กริยิาชดช้อยมจีงัหวะยิ่งนกั! เหล่าพ่อค้าซึ่งมี

ชาตกิ�าเนดิต�่าต้อยเพยีงจ่ายหนึ่งต�าลงึทองให้แก่หอชงิเล่อ กส็ามารถสมัผสัการ

ปรนนิบัติรับใช้เช่นเดียวกับเหล่าชนชั้นสูง มิแปลกที่หอเริงรมย์ของแดนฉีจะ

มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทั่วหล้า

“แคว้นฉมีสีถานที่หย่อนใจดเีลศิเช่นนี้ มแิปลกเมื่อเหล่าบรุษุจากแคว้น

ต่างๆ เดนิทางมาแล้วต่างกม็อิยากกลบัไป” ข้ามองส�ารวจหญงิงามซึ่งประคอง

พณิอยู่เบื้องหน้า พลางเอ่ยด้วยรอยยิ้มบาง

“เวลานี้ยงัเช้านกั เมื่อถงึยามราตร ีถนนยงเหมนิแห่งนี้จงึจะเป็นสถานที่

รื่นเริงบันเทิงใจอย่างแท้จริง” จางเมิ่งถานหัวเราะหยอกเย้าคราหนึ่ง แล้ว 

ก้มหน้าก้มตาร�่าสุรา

“คณุชายต้องการฟังบทเพลงใดหรอื” หญงิงามถอืพณิหยกเดนิมาคกุเข่า

ลงข้างกายพวกเรา เสียงนั้นราวกับเสียงร้องของนกขมิ้นเหลืองบนยอดไม้ใน

ยามเช้าตรู่ ทั้งใสกงัวานและหวานล�้า

“อย่าดีดเพลงซึ่งชิงเกอเล่นในยามปกติก็พอ” จางเมิ่งถานยกมือดึงพู่

ระย้าสทีองซึ่งห้อยลงจากคาน ผ้าโปร่งสหีมอกขมกุขมวัผนืหนึ่งร่วงหลน่ลงมา 

แบ่งกั้นหญงิสาวผู้ดดีพณิให้อยู่ภายนอกม่านโปร่ง
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“เฮ้อ หรือในหอชิงเล่อแห่งนี้มีแม่นางชิงเกอเพียงผู้เดียวที่สามารถอยู่

ในสายตาของคุณชาย” ข้ามองหญิงงามนอกม่านผู้ซึ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความ

น้อยเนื้อต�่าใจคราหนึ่ง ก่อนเอ่ยเย้า “เช่นนั้นอกีสกัครูน้่องชายคงต้องพจิารณา

ให้ด ีว่าแท้ที่จรงิหญงิคณกิาชงิเกอผูม้ชีื่อเสยีงแห่งเมอืงหลนิจอืงดงามเพยีงใด”

“ข้ามเิคยเหน็ใบหน้าของชงิเกอมาก่อน” จางเมิ่งถานเลื่อนจานผลไม้แห้ง

สองสามอย่างมาทางข้า

“ว่าอย่างไรนะ?!” ค�าตอบนี้อยู่เหนอืความคาดหมายของข้ายิ่งนกั

“รูปโฉมของชงิเกอถูกเฉนิซื่อจื่อซื้อไว้แล้ว บุรุษในเมอืงหลนิจอื นอก

จากเฉนิผาน มมิผีูใ้ดเชยชมใบหน้าของชงิเกอได้” จางเมิ่งถานเลกิม่านผ้าโปร่ง

มองออกไปที่ประตู หญงิงามยงัคงไม่ปรากฏกาย

“เรื่องนี้แปลกประหลาดยิ่งนกั เหตใุดคุณชายจงึมใีจชื่นชมสตรผีูม้เิคย

เหน็กระทั่งใบหน้าเล่า” ความสงสยัของข้าถูกขุดคุ้ยขึ้นมาโดยพลนั

“ระหว่างข้ากบัชงิเกอมใิช่อย่างที่ท่านคดิ”

“เช่นนั้นเป็นอย่างไรเล่า” ข้าขยบักายไปด้านหน้า ตั้งใจซกัถามความให้

กระจ่าง

จางเมิ่งถานวางถ้วยสุราลง มอืขวาลูบไล้กล่องลงยาสแีดงใบเลก็ซึ่งถูก

ชิงเกอส่งกลับมาอย่างเลื่อนลอย “ข้าชมชอบการประพันธ์เพลงพิณ และบน

โลกนี้กม็เีพยีงนางที่สามารถบรรเลงพณิกระทบใจข้า มองเหน็หน้าหรอืไม่ ได้

สนทนาหรอืไม่ ล้วนมสิ�าคญั”

ใต้เงาฟ้างาม มิมองรูปลักษณ์ ท�านองประสานใจ จางเมิ่งถานกล่าว 

เช่นนี้ ข้าพลนัรู้สกึว่าการหยอกล้อของตนเมื่อคนืเกนิเหตุไปเสยีแล้ว

“เมื่อคืนข้าเป็นผู้กระท�าผิด อีกสักครู่เมื่อแม่นางชิงเกอมาถึง ข้าจะ

อธบิายให้กระจ่างอย่างแน่นอน”

“อาจเพราะนางดื่มสุราเมามายจงึกล่าวว่าจะกลบัไปกบัข้า เมื่อสร่างเมา 

เกรงจะต�าหนกิล่าวโทษข้าเสยีอกี จากไปเช่นนี้กด็”ี จางเมิ่งถานยกการนิสรุาให้

ข้าเตม็ถ้วย “สรุานี้ไม่มทีี่อื่น เมื่อท่านเชี่ยวชาญการหมกับ่มสรุา ทั้งยงัรูว้ชิาการ
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แพทย์ กต็้องลิ้มรสเสยีหน่อย”

กลางถ้วยกระดูกบางสขีาว สุราสหียกกระเพื่อมไหวน้อยๆ สเีขยีวสด

ราวใบไผ่อ่อนกลางเดอืนสาม แฝงกลิ่นหอมสดชื่น แฝงหยาดน�้าค้างแวววาว 

ข้าก้มหน้าลงจบิอกึหนึ่ง รสชาตเิข้มข้นล�้าลกึพลนัก�าซาบไปทั่วปาก

“ข้าเคยได้ยนิว่ามเีพยีงเทพอี๋ตี๋260 ผู้หมกับ่มสุราให้แก่ต้าอวี่261 เท่านั้น

ที่สามารถหมกับ่มสุราเทพสหียกออกมาได้ มคิาดว่าอาศยับญุบารมขีองคณุชาย 

จะมวีาสนาได้ลองลิ้มรสสกัคราหนึ่ง” ข้าวางถ้วยสุรา พลางเอ่ยทอดถอนใจ

“สุรานี้ชงิเกอเป็นผู้หมกับ่ม มชีื่อเรยีกว่าสุราจุ้ยซี262”

“สุราจุ้ยซ ีชื่อดยีิ่งนกั” ข้านกึชอบใจ จบิสุราอกีหลายอกึอย่างอดมไิด้

นอกม่านผ้าโปร่ง เสยีงพณิสิ้นสุดลง ประตูไม้บุผ้าโปร่งสั่นไหวน้อยๆ 

ก่อนที่บ่าวเดก็มดัมวยผมสองข้างผู้หนึ่งจะผลกัประตูเดนิเข้ามา

“เสยีวจ่าวเอ๋อร์ แม่นางของเจ้ายนิยอมพบข้าใช่หรอืไม่” จางเมิ่งถานวาง

ถ้วยสุราในมอืลง ก่อนจบัม่านโปร่งบางยกขึ้น

ผูซ้ึ่งยนือยูด้่านนอกกค็อืเดก็หญงิซึ่งบงัคบัเกวยีนให้ชงิเกอเมื่อคนื นาง

ยิ้มพลางย่อกายค�านับจางเมิ่งถานคราหนึ่ง ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสียงใสกระจ่าง 

“แม่นางกล่าวว่าเมื่อคนืไปยงัสถานที่ซึ่งมคิวรไป เป็นหวดัเลก็น้อย วนันี้จงึไม่

รบัแขก เชญิเถ้าแก่เกากลบัไปเถดิเจ้าค่ะ!”

“น้องสาวผู้นี้ เมื่อวานเป็นข้า...” ข้าลุกขึ้นคดิจะอธบิาย แต่จางเมิ่งถาน

กลบัยกมอืขึ้นยั้งข้าไว้

“แม่นางมยินิยอมพบข้าจรงิๆ หรอื เช่นนั้น... บทเพลงพณิในกล่องใบนี้ 

นางดูแล้วหรอืไม่”

260 ขุนนางผู้มหีน้าที่หมกับ่มสุราให้พระเจ้าอวี่แห่งราชวงศ์เซี่ย
261 กษตัรยิ์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์เซี่ย มชีื่อเสยีงคุณงามความดใีนเรื่องการช่วยราษฎร
แก้ไขปัญหาน�้าท่วม โดยใช้เวลาถงึสบิสามปีในการขุดลอกคูคลองระบายน�้าจนส�าเรจ็
262 จุ้ยซ ีแปลว่า มนึเมาในแสงตะวนั
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“แม่นางดแูล้ว แต่นางกล่าวว่า ผู้ประพนัธ์บทเพลงไร้ความจรงิใจ เสยีง

พณิไพเราะอย่างไรกม็อิาจกระทบใจผู้ฟัง” ปากเลก็ๆ ของเสยีวจ่าวเอ๋อร์เบ้ลง

ขณะเอ่ยตอบเสยีงหวาน

“เช่นนั้นหรอื... นางรู้สกึว่าบทเพลงนี้ไร้ความจรงิใจหรอื” จางเมิ่งถาน

หัวเราะเย้ยหยันคราหนึ่ง ก่อนวางกล่องลงยาในมือลงบนโต๊ะ “เพลงพิณนี้ 

ข้าน้อยประพนัธ์ขึ้นเพื่อแม่นางชงิเกอ หากแม่นางไม่ชอบ เผาทิ้งเสยีกส็ิ้นเรื่อง 

มิจ�าเป็นต้องล�าบากใช้คนส่งกลับมา วันนี้รบกวนแล้ว ซิวขอลา!” กล่าวจบ  

จางเมิ่งถานพลนัเดนิออกไปโดยไม่แม้จะหนักลบั

“เฮอ้... น้องสาว คณุชายเกาจรงิใจต่อแม่นางของเจา้ยิ่งนกั เมื่อคนืเป็น

ความผดิของข้า เป็นข้าจดจ�าคนผดิ จงึท�าให้แม่นางของเจ้าเข้าใจคุณชายเกา

ผดิไป ผู้มคีวามจรงิใจพบได้ยากนกั น้องสาวช่วยตกัเตอืนแม่นางของเจ้าเสยี

หน่อยเถดิ!” ข้าคว้าไหล่ของเสยีวจ่าวเอ๋อร์ เอ่ยรวัเรว็ในคราวเดยีว มริอให้นาง

ตอบกลบักห็มุนกายออกจากประตูตามจางเมิ่งถานไป

เมื่อครูเ่ขา้สวนชมดอกไม้ชมทวิทศัน์ตามจางเมิ่งถานมาตลอดทาง ครา

นี้ด้วยความร้อนใจ มริู้ว่าเลี้ยวผดิทางตรงที่ใด ข้าตามจางเมิ่งถานไม่ทนั ทั้ง

ยงัพาตนเองหลงทางเสยีอกี สวนกว้างใหญ่ถงึเพยีงนี้ ไม่วา่จะเลี้ยวทศิใด เดนิ

อย่างไร กม็อิาจย้อนกลบัไปยงัห้องเดมิได้ ทางเดนิคดเคี้ยว เงาไม้สา่ยไหว ทั้ง

ที่เป็นหอเรงิรมย์ขายความส�าราญและเสยีงหวัเราะ กลบัก่อสร้างอย่างซบัซ้อน

ราวเขาวงกตเช่นนี้

ในขณะที่ความอดทนของข้าหมดลง ก�าลงัคดิจะปีนข้ามก�าแพงออกไป 

เสยีงพณิแสนไพเราะพลนัดงัขึ้นข้างหู

เป็นผู้ใดก�าลงัดดีพณิ? ข้ารวบรวมสมาธ ิตั้งใจเงี่ยหูฟัง

พิณหยกคล้ายดั่งมนุษย์ ยามเริ่มต้น ยากจะเลี่ยงความแห้งแล้งซึ่ง

แทรกสอด ทว่าเสยีงพณิเมื่อสกัครู่ ทั้งที่เป็นเสยีงเริ่ม กลบัคล้ายหมุนวนรนิ

ไหลออกจากปลายใบไม้ท่ามกลางหมอกยามเช้า ทั้งชุ่มชื่นและใสกระจ่าง เมื่อ

ผ่านเข้าหู พลนัซมึซาบเข้าสู่จติใจ เมื่อซมึลกึ ยิ่งท�าให้ใจรู้สกึกระหายนกั ทั้ง
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ร่างราวกบัต้นกล้าแห้งแล้งขาดน�้าเป็นเวลานาน ได้รบัหยาดฝนในฤดูใบไม้ผลิ

เมด็หนึ่ง กก็ระหายอยากจนมอิาจควบคุมตนเอง

ข้าไล่ตามเสยีงพณิไปตลอดทาง กระทั่งมาถงึหน้าหอไม้ไผ่แห่งหนึ่งโดย

มทินัรู้ตวั

เวลานี้เสยีงพณิซึ่งรวัเรว็ดั่งสายฝนกระหน�่าดงักงัวานแผ่กระจายถงึจดุ

สูงสุด ก่อนจะหยุดลงโดยพลนั

บทเพลงท่อนสุดท้ายหยุดลง แปรเปลี่ยนเป็นคลื่นทุ้มต�่าสั่นไหว หลงั

ท่วงท�านองรัวเร็วผ่านพ้น เสียงดนตรีอันเศร้าโศกก็ดังขึ้นฉับพลัน เพียง

บทเพลงท่อนหนึ่งก็ท�าให้ดวงตาของข้าแดงก�่า ความรู้สึกหนาวเหน็บไร้จุด 

สิ้นสดุเออ่ล้นเตม็อกราวกระแสน�้าขึ้น ท้องฟ้าสดใสหายลบั หอไม้ไผ่สญูสลาย 

ข้ายืนตะลึงงันท่ามกลางสวนเขียวชอุ่ม เบื้องหน้ากลับมีเพียงภาพผืนดินไหม้

เกรียมซึ่งถูกเปลวเพลิงร้อนแรงแผดเผา บนเปลวเพลิงร้อนแรงเหนือผืนดิน 

ปรากฏภาพสตรใีนอาภรณ์โปร่งบางพลิ้วสะบดั ท่ามกลางสายลมโหมกระหน�่า 

เสยีงร�่าไห้อนัเศร้าโศกลอยตรงขึ้นสู่ทางช้างเผอืก

“หยุดเถิด... เกรงว่าข้าจะมิมีวันฟังบทเพลงนี้จนจบได้” น�้าเสียงแหบ

พร่าดงัขึ้นจากด้านในหอ เสยีงพณิแสนโศกาหยุดลงโดยพลนั ท่ามกลางสวน

สวย ท้องฟ้ายงัคงสดใสเฉกเช่นเคย แสงอาทติย์เจดิจ้าท�าดวงตาพร่าพร่าง สตรี

จากที่ใด? ฟ้าดนิล่มสลายที่ใดกนั?

ข้าปาดน�้าตาบนใบหน้า ก้มหน้าลงแค่นหัวเราะ ก่อนหมุนกายจะเดิน

จากมา

ยามนี้เอง ประตูไม้ไผ่เบื้องหลงักลบัส่งเสยีงเปิดออก

บุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งยืนอยู่กลางประตู เขารวบผมครอบกวานหยก 

ห้อยดาบยาวข้างเอว เสื้อเซินอีสีเทาอ่อนสวมอยู่บนร่างของเขาอย่างหลวมๆ 

เหนือสายน�้าไหลริน แสงตะวันเจิดจ้าแยงตา ข้าเห็นคิ้วตาของบุรุษผู้นั้น 

ไม่ชดัเจน เพยีงยนือยูบ่นสะพานหนิย่อกายค�านบัเขาจากที่ไกลๆ คราหนึ่ง บรุษุ

ผู้นั้นหาได้ค�านับตอบ เพียงยืนตะลึงงันมองข้าภายใต้แสงอาทิตย์พร่างพราย 
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มอืซึ่งจบัอยู่บนประตูไม้ไผ่ของเขามเิคลื่อนไหว ราวกบันิ่งค้างไปอย่างไรอย่าง

นั้น

คนผู้นี้เป็นอะไรไปหรือ ข้าถูกเขามองจนรู้สึกเก้อเขิน มิรู้ว่าควรตรง

เข้าไปทกัทายหรอืหมนุกายเดนิจากไป ยามนี้เอง เสยีงร้องอย่างตกใจของเสยีว

จ่าวเอ๋อร์พลนัดงัขึ้นจากเบื้องหลงั “โธ่เอ๊ย ไยคนเช่นท่านจงึไร้ยางอายถงึเพยีง

นี้! กบ็อกว่าแม่นางของข้ามต้ิองการพบพวกท่าน ท่านกลบัตามมาถงึที่นี่ได้ ไป

ส ิยงัมริบีไปอกี!” เสยีวจ่าวเอ๋อร์คว้าดงึมอืของข้า ลากเดนิไปยงัอกีด้านหนึ่ง

ของสะพานหนิ ข้ามกิล้ากระชากสู้แรงเดก็น้อย ท�าได้เพยีงปล่อยให้นางดงึรั้ง

ไปอย่างสะเปะสะปะ 

“เสยีวจ่าวเอ๋อร์ ข้าหลงทางจงึเดนิมาถงึที่นี่ เมื่อแม่นางของเจา้อยูใ่นหอ 

เจ้าก็อนุญาตให้ข้าเข้าไปอธิบายความแทนคุณชายเกาเสียหน่อยเถิด! เช่นนี้

พวกเขาทั้งสองจะได้มติ้องต่างฝ่ายต่างเศร้าโศก ใช่หรอืไม่”

“ผู้ใดเศร้าโศกกัน แม่นางของข้าสบายดีต่างหากเล่า!” เด็กหญิงอายุ

เพยีงเจด็แปดปี แต่ปากเลก็ๆ สแีดงสดนั้นกลบัคมกรบิราวใบมดี

“เจ้าฟังข้าก่อน เวลานี้แม่นางของเจ้าต้องเสยีใจมากเป็นแน่ เจ้ามไิด้ยนิ

บทเพลงซึ่งนางบรรเลงเมื่อครู”่ ข้าก�าลงัโน้มเอวอธบิายเหตผุลแก่เสยีวจ่าวเอ๋อร์ 

กลิ่นหอมของเจียงหลีพลันลอยมาตามลม ข้ารีบเงยหน้าขึ้นมอง บุรุษซึ่งแต่

เดมิยนือยู่กลางบานประตูไม้ไผ่เดนิผ่านข้างกายข้าไปในชั่วพรบิตา เหน็เพยีง

ดอกมู่จิ่นสีม่วงเข้มซึ่งปักอยู่ที่ปลายแขนเสื้อของเขา และรอยแผลเป็นขนาด

ใหญ่จากการถูกไฟลวกบนหลงัมอื

“ดูสิ แขกของนายเจ้าก็กลับไปแล้ว ข้าจะจ่ายเงินซื้อเวลาบรรเลง

บทเพลงหนึ่งของนาง กี่ต�าลงึทอง เจ้าว่ามา!” ข้ารั้งเสยีวจ่าวเอ๋อร์ให้หยุดเดนิ

เดก็หญงิแสนร้ายกาจผู้นี้ไม่รบัน�้าใจแม้เพยีงน้อย นางส่งเสยีงขึ้นจมูก 

ก่อนเอ่ยอย่างไม่พอใจ “ท่านคิดว่าแม่นางของข้าเป็นใครกัน แม้เกาซิวมอบ 

โรงทอหงจอืทั้งหลงัให้แก่พวกเรา หากพวกเราบอกว่าไม่พบกค็อืไม่พบ ชงิหนู 

ส่งแขก!”
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เมื่อเสียวจ่าวเอ๋อร์ส่งเสียงเรียก เด็กหนุ่มรูปร่างผอมบางเป็นอย่างยิ่ง

พลนัวิ่งมาจากที่ใดมริู้ เดก็หนุ่มผู้นั้นโค้งเอวค�านบัข้าคราหนึ่ง ข้ารู้โดยทนัทวี่า

วนันี้ตนเองมอิาจพบหน้าชงิเกอได้จรงิๆ เสยีแล้ว

นอกหอชิงเล่อ จางเมิ่งถานยืนมือไพล่หลัง เห็นข้าเดินออกมากลับ 

มถิามสิ่งใด เพยีงหมุนกายเดนิตรงไปยงัทางออกจากถนนยงเหมนิ

ขา้ไล่ตามไปถามอย่างเร่งรบี “คณุชายจาง ท่านจะไปเช่นนี้หรอื!” ได้ฟัง

บทเพลงเรียกน�้าตาของชิงเกอเพียงครึ่งหนึ่ง ข้าลอบให้ค�าสัตย์ในใจ ไม่ว่า

อย่างไรก็ต้องท�าให้พวกเขาทั้งสองกลับไปดีกันเช่นเดิม กล่าววาจาตักเตือน 

ให้บุรุษสตรีคืนดีอยู่เป็นนาน ทว่าจางเมิ่งถานกลับท�าทีราวกับฟังมิเข้าหูสัก

ประโยค

“คุณชายจาง ท่านได้ยนิวาจาที่ข้ากล่าวหรอืไม่”

ได้ยนิเช่นนั้น ที่สุดจางเมิ่งถานกห็ยดุฝีเท้าลง เขาหมนุกายกลบัมายกมอื

ค�านบัข้าคราหนึ่ง พลางเอ่ย “เรื่องนี้แม่นางมจิ�าเป็นต้องล�าบาก เมิ่งถานท�างาน

รบัใช้นายท่าน เรื่องส่วนตวัเหล่านี้ควรตดัขาดให้สิ้นเสยีนานแล้ว เรื่องเมื่อคนื 

ยงัต้องขอบคุณแม่นางเสยีด้วยซ�้า!”

“นี่ท่าน! งานกส่็วนงาน คณุชายถวายชวีติรบัใช้หงอวิ๋นเอ๋อร์ แต่กม็อิาจ

ท�าลายชวีติในอนาคตของตนเองใช่หรอืไม่ เรื่องเมื่อคนื ข้าอธบิายให้เสยีวจ่าว-

เอ๋อร์ฟังแล้ว วนัสองวนันี้ท่านแวะไปบ่อยๆ แม่นางชงิเกอต้องยอมให้อภยัท่าน

เป็นแน่”

“เรื่องของหอชงิเล่อให้จบลงตรงนี้ ขอแม่นางอย่าได้ยื่นมอืเข้ามายุ่มย่าม

อกีเลย! วนัพรุ่ง ข้าจะสั่งให้คนน�าเรอืเลก็ออกล่องแม่น�้าจอื แม่นางเพยีงพา 

แม่นางซื่อเอ๋อร์และอู๋เสยีเที่ยวเล่นให้สนุกเท่านั้นกพ็อ”

“แต่ท่านกบั...”

คิ้วทั้งสองของจางเมิ่งถานขมวดแน่น เขากล่าวตัดบทข้าด้วยน�้าเสียง

เยน็ชา “วาจาซึ่งแม่นางเพิ่งกล่าวในตรอกเมื่อสกัครู ่ท่านลมืเลอืนรวดเรว็เพยีง

นี้เชยีวหรอื หอชงิเล่ออยู่ในแดนฉ ีเป็นธุระในแดนฉ ีขอแม่นางรกัษาค�าสตัย์ 
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อย่าได้ยื่นมอืเข้ามาวุ่นวายอกีเลย!”

“จางเมิ่งถานผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดี เอาเถอะ ข้ามิกล่าวแล้วก็ได้!” ข้า

ปิดปากลง มเิอ่ยวาจาอกี



หกสิบสาม
การต่อสู้ของสองอัครเสนาบดี

ที่หน้าประตโูรงทอหงจอื เมื่อซื่อเอ๋อร์และอูเ๋สยีมองเหน็ข้า ทั้งสองต่าง

กระโจนเข้ามาโดยพลนั คนหนึ่งกล่าวว่าจะไปดกูายกรรมที่ตลาดถงัหยวน คน

หนึ่งร้องจะไปดูการประลองดาบที่โรงดาบ หลงัออกจากหอชงิเล่อ ข้าถูกจาง-

เมิ่งถานบงัคบัให้ปิดปากจนเกดิความอดึอดัใจ จงึเอ่ยตอบรบัพวกเขาในทนัที

ตลาดถงัหยวนอยู่อกีด้านหนึ่งของเมอืงฝั่งตะวนัตก ห่างจากตลาดคงั-

จวงซึ่งพวกเรายืนอยู่หลายช่วงถนน ตลาดคังจวงมีชื่อเสียงจากการรวบรวม

สินค้าหลากหลายประเภททั่วหล้า ขณะที่ตลาดถังหยวนมีชื่อเสยีงในด้านการ

ร้องร�าแสดงกายกรรม

ผู้ซึ่งท�าการแสดงอยู่ที่ตลาดถังหยวนส่วนมากคือชาวตี๋จากทางเหนือ

และชาวไหลอี๋263 จากทางตะวนัออก ในจ�านวนนั้น ชาวตี๋มชีื่อเสยีงด้านพละ

ก�าลงั ทั้งยกหนิขนาดใหญ่ หรอืร่ายร�าดาบหนกั พวกเขามกัดงึดูดผู้ชมกลุ่ม

ใหญอ่ยูใ่นบรเิวณตลาด ขณะที่ชาวไหลอี๋แตกต่างจากชาวตี๋ซึ่งมรีปูร่างสงูใหญ่ 

พวกเขามรีูปลกัษณ์งามชดช้อย เชี่ยวชาญการขบัร้องร่ายร�า มกัรวมกลุ่มขาย

263 ชาวเผ่าโบราณ มรีกรากอยู่ทางทศิตะวนัออกของประเทศจนี
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ศิลปะเลี้ยงชีพอยู่ในโรงสุราเล็กๆ บริเวณตลาด เพียงสั่งสุรากาหนึ่ง พร้อม

กับแกล้มสองอย่าง ก็สามารถขอให้พวกเขาขับร้องเพลง หากสั่งปลาตัวหนึ่ง 

พร้อมน�้าแกงอกีหม้อ กจ็ะได้ฟังเพลงพื้นบ้านซึ่งแต่งโดยชาวหลู่ และชมระบ�า

อนังดงามน่าประทบัใจของชาวไหลอี๋

อู๋เสยีและซื่อเอ๋อร์มลีกัษณะความชอบแตกต่างกนั จงึแยกเป็นสองฝั่ง 

คนหนึ่งไปดชูาวตี๋ยกหนิยกัษ์ อกีคนหนึ่งเข้าไปนั่งฟังเพลงในโรงสรุา ขณะที่ข้า

สั่งน�้าผักเย็นสดชื่นดับกระหายชามหนึ่งจากแผงข้างทาง นั่งฟังผู้คนโดยรอบ

สนทนาปราศรยักนัไม่หยุดปาก

“ตาแก่น�้าผกั ตกัน�้าผกัมาเสยีสองชามซ ิโธ่เอ๊ย มทินัเข้าฤดูร้อนอากาศ

กร้็อนถงึเพยีงนี้แล้ว!” บรุุษสวมเสื้อป่านเนื้อหยาบสขีาวตวัสั้นผูห้นึ่งปลดหมวก

สานบนศรีษะพลางปาดเหงื่อ เขาทรุดกายนั่งลงใต้ร่มไม้ข้างแผงขายน�้าผกั

“พี่ใหญ่ พวกเรานั่งอยู่ที่นี่นานสักหน่อยได้หรือไม่ ข้าเดินไม่ไหวแล้ว

จรงิๆ” ผูซ้ึ่งร่วมเดนิทางมากบัเขาคอืบรุุษร่างเลก็ผอมใบหน้าซดีเหลอืง เขาโบก

หมวกสาน มอืหนึ่งจบัต้นไม้ไว้ขณะทรุดลงนั่งอย่างอ่อนแรง

“คนเช่นเจ้า ปลูกผักขายแตงไปก็ดีแล้ว มาเป็นข้าราชการท�าอันใด!” 

บรุษุสวมเสื้อสขีาวตวัสั้นคว้าดนิแห้งก้อนหนึ่งบนพื้นโยนไปทางบรุษุใบหน้าซดี

เหลอืง ก้อนดนิแตกออกเป็นสองส่วนกลางอากาศ เสี้ยวหนึ่งกระแทกถูกร่าง

ของชายหน้าเหลือง อีกเสี้ยวหนึ่งกลับตกลงในชามของชาวสวนชราผู้ก�าลัง 

ย่อกายดื่มน�้าผกัอยู่บนพื้นอย่างพอดบิพอดี

“ไอหยา ผู้เฒ่า ขอโทษด้วย ข้าจะซื้อให้ท่านอกีชามหนึ่ง” บุรุษผู้สวม

เสื้อตวัสั้นสขีาวเอนกายลุกขึ้นยนื “ตาแก่น�้าผกั ตรงนี้ขออกีชามหนึ่ง!”

“ไม่ต้องๆ ไม่เป็นไร ข้าดื่มพอแล้ว” ชาวสวนชราโบกมอื ก่อนเทน�้าผกั

ผสมดนิลงบนพื้น “น้องชายเป็นข้าราชการในเมอืงของพวกเราใช่หรอืไม่”

บุรุษร่างผอมใบหน้าซดีเหลอืงปัดเศษดนิบนร่าง หวัเราะเสยีงดงัพลาง

พยกัหน้าแรงๆ “ใช่แล้วๆ พวกเราสองคนเป็นข้าราชการในสงักดัของหลนิจอื 

ต้าฟู”
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ได้ยนิเช่นนั้น ชาวสวนชรารบีขยบัไปข้างกายบุรุษหน้าเหลอืงทนัท ี“ข้า

ได้ยนิคนกล่าวว่า เฉนิหนี้ซึ่งสงัหารคนที่กลางถนนเมื่อสองเดอืนก่อนผู้นั้น จะ

ถูกตดัคอแล้วหรอื”

“ใช่แล้ว ผู้เฒ่ารู้จกัเขาหรอื” บุรุษสวมเสื้อสขีาวรบัน�้าผกัซึ่งเจ้าของแผง

ส่งมา ตนเองดื่มเข้าไปอกึใหญ่ พลางส่งอกีชามให้ชาวสวนชรา

“คนในตระกูลอคัรเสนาบดฝี่ายซ้าย ข้าจะไปรู้จกัได้อย่างไร” ชาวสวน

ชรารบีส่ายหน้า ทว่าสหีน้ากลบัยากปิดบงัความเศร้าสร้อย

“อคัรเสนาบดฝ่ีายขวามคี�าสั่งลงมาแล้ว ให้ประหารวนัที่สบิห้าเดอืนหน้า 

หากผู้เฒ่าเคยติดหนี้บุญคุณเฉินหนี้ผู้นี้ ถึงยามนั้นก็ไปส่งเขาที่ลานประหาร

เถดิ” กล่าวจบ บรุษุเสื้อขาวกย็กชามกระดกดื่มอกึๆ สองครา ดื่มน�้าผกัทั้งชาม

จนเกลี้ยง เขายกมอืเชด็ปาก วางชามลงบนโต๊ะตรงหน้าข้า ก่อนตวาดบอกบรุษุ

หน้าเหลอืง “ไปได้แล้วๆ ยงัมคีนรอให้พวกเรากลบัไปรายงานอยู่นะ!”

“มาแล้ว! ผูเ้ฒ่า ท่านค่อยๆ ดื่มนะ!” บรุษุหน้าเหลอืงยิ้มให้ชาวสวนชรา 

ตนเองกลับแหงนหน้าดื่มน�้าผักสองอึกใหญ่ ก่อนหยิบหมวกสานบนพื้นแล้ว

รบีวิ่งตามออกไป

อัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายซึ่งข้าราชการผู้นั้นเอ่ยถึงก็คือเฉินเหิง ผู้น�าสกุล

เฉนิแห่งแคว้นฉ ีและศตัรูตวัฉกาจของเขากค็อืค่านจื่อ อคัรเสนาบดฝี่ายขวา 

ผู้ได้รบัความโปรดปรานไว้วางพระทยัจากฉโีหวเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้

เฉนิเหงิและค่านจื่อเป็นขุนนางซึ่งมอี�านาจที่สุดในราชส�านกัแคว้นฉ ี สี่

ปีก่อน ยามเมื่อหลูเ่หรนิเจ้าผูค้รองแคว้นฉเีดนิทางจากแคว้นหลูก่ลบัมาสบืทอด

ต�าแหน่งที่แคว้นฉี คนทั้งสองต่างเป็นดั่งมือซ้ายและมือขวาของเขา ทว่าเมื่อ

เวลาผ่านไป มอืซ้ายเกลยีดชงัมอืขวา มอืขวากพ็ยายามหาโอกาสตดัมอืซ้ายอนั

มากเรื่องทิ้งไป เกรงว่าเฉนิหนี้ซึ่งลงมอืสงัหารคนผู้นั้น จะเป็นเพยีงสะเกด็ไฟ

ซึ่งโชคร้าย ปลวิตกลงบนกองฟอนซึ่งตดิไฟง่ายในช่วงเวลาส�าคญัเช่นนี้

“ผู้เฒ่า สงัหารคนกต็้องชดใช้ด้วยชวีติ เหตุใดท่านจงึเศร้าใจแทนเฉนิ-

หนี้ผู้นั้นเล่า” ข้าถอืชาม ขยบัเข้าใกล้ข้างกายชาวสวนชรา
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ชาวสวนชรามองพิจารณาข้าหลายครา ก่อนเอ่ยอย่างทอดถอนใจ 

“คุณชาย มใิช่ชาวฉใีช่หรอืไม่”

“ข้าเป็นพ่อค้าจากแคว้นจิ้น เพิ่งมาถงึเมอืงหลนิจอืเมื่อวานนี้”

“มน่ิาคณุชายจงึไม่รู้ เฉนิหนี้เป็นยอดฝีมอืผู้โด่งดงัของพวกเราชาวเมอืง

หลนิจอื ผู้ที่เขาสงัหารคอืคนเฝ้าประตูจวนอคัรเสนาบดฝี่ายขวา มนีสิยัเกะกะ

ระราน วางอ�านาจบาตรใหญ่ กระท�าเรื่องผดิคุณธรรมสารพดั คนดฆี่าคนชั่ว 

นายของคนชั่วจงึประหารคนด ีเช่นนี้คนดจีงึกลบักลายเป็นอายุสั้น!” ชาวสวน

ชราถอนใจ ก่อนยนัเข่าผุดกายลุกขึ้นยนื “เพิ่งจะสงบสุขได้เพยีงไม่กี่ปี กลบั

จะเกดิเหตุวุ่นวายขึ้นอกีแล้ว เวรกรรมแท้ๆ!” ชาวสวนชรามองดวงอาทติย์บน

ท้องฟ้า โค้งเอวแบกหาบซึ่งบรรจุแตงอยู่เตม็ขึ้นบ่า แล้วเดนิโซเซออกจากแผง

ขายน�้าผกัไป

เฉนิหนี้ ผูร้้ายฆ่าคนซึ่งได้ใจจากเหล่าชาวบ้าน ค่านจื่อคดิจะอาศยับคุคล

เช่นนี้ดงึตระกูลเฉนิลงจากต�าแหน่ง เกรงจะมงิ่ายดายเพยีงนั้นกระมงั!

ข้านิ่งงนัอย่างใช้ความคดิครู่หนึ่ง ลุกขึ้นก�าลงัจะเดนิจากไป กลบัเหน็

ตาเฒ่าขายน�้าผกัแอบปาดน�้าตา

“ท่านปู่ๆ ท่านเป็นอะไรหรือ” เด็กหญิงตัวน้อยซึ่งนั่งเล่นดินโคลนอยู่ 

บนพื้นดึงรั้งเสื้อของตาเฒ่าขายน�้าผัก ใช้มือน้อยๆ ซึ่งเปรอะเปื้อนดินเช็ด 

หยาดน�้าตาบนใบหน้าของชายชราไม่หยุด เชด็ไปเชด็มา กพ็ลนัเบะปากร้องไห้

จ้าขึ้นมาเสยีเอง

“ยายหนูเอ๊ย ร้องเถดิ! อาเฉนิของเจ้าก�าลงัจะตายแล้ว ปู่จะพาเจ้าไป

ค�านบัเขาที่หน้าประตูคุก” ตาเฒ่าขายน�้าผกัปาดน�้าตา จบัจูงหลานสาวตวัน้อย

ซึ่งร้องไห้สะอกึสะอื้นมหิยุด เดนิจากไปโดยทิ้งแผงขายน�้าผกัไว้เช่นนี้

“ตาเฒ่าน�้าผกั อย่าเพิ่งไป! แล้วข้าจะจ่ายเงนิแก่ผู้ใดเล่า!” ข้าชะเง้อคอ

ร้องตะโกน เหล่าจอมยุทธ์พเนจรซึ่งนั่งพกัผ่อนอยู่ข้างๆ มองข้าคราหนึ่ง ก่อน

ส่งชามเปล่าใบหนึ่งมาที่ข้างมอืข้า 

“นี่ คนต่างถิ่น วางไว้ตรงนี้!”
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“อ้อ” ข้าหยบิเงนิออกจากอกเสื้อวางลงในชามเปล่าอย่างเชื่อฟัง “พี่ชาย

ทั้งหลาย ท่านคดิว่าตาเฒ่าน�้าผกัร้องไห้เพราะเหตุใดหรอื แล้วคนในจวนอคัร

เสนาบดฝี่ายซ้ายกลายไปเป็นญาตขิองพวกเขาได้อย่างไร”

“คนต่างถิ่น เหน็เดก็หญงิก้นแดงคนนั้นแล้วหรอืไม่ เป็นเฉนิหนี้ห้อย

ศรีษะลงในบ่อน�้าช่วยออกมา สามปีก่อน พวกเราชาวฉรีบกบัชาวอู๋ที่อ้ายหลงิ 

คนกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นชวีติมไิด้กลบัมา ทว่าเฉนิหนี้เพยีงคนเดยีว กลบัแบก

ศรีษะของเหล่าพี่น้องใต้บงัคบับญัชาจ�านวนสบิเอด็คนกลบัมาด้วย สามคนใน

นั้นคอืคนในครอบครวัตาเฒ่าน�้าผกั ญาตหิรอื หากนี่่มใิช่ญาต ิแล้วสิ่งที่เรยีก

ว่าญาติคืออันใดเล่า?!” จอมยุทธ์พเนจรผู้มีรอยแผลเป็นเต็มหน้ายิ่งกล่าวยิ่ง

อารมณ์รุนแรง ที่สุดกต็บโต๊ะพลนัลุกขึ้นยนื “ดื่มน�้าผกัอะไรอยู่เล่า ตามข้าไป

ดื่มสุรากนัเสยีให้หมด! มารดามนัเอ๊ย!”

“ท่านป้า เกบ็เงนิ!” เหล่าจอมยุทธ์พเนจรโยนเงนิลงในชามเปล่า ก่อน

โหวกเหวกโวยวายแบกดาบเดนิจากไป

หญงิชราโพกผ้าเก่าขาดบนศรีษะผู้หนึ่งลุกขึ้นจากด้านหลงัถงัหมกัสดี�า

สูงพ้นตวัคน นางปัดเศษดนิบนร่าง ก่อนเดนิคล�าทางตรงมายงัข้างกายข้า

นางเป็นสตรตีาบอดหรอื ข้าวางชามใส่เงนิลงบนมอืของนาง ทั้งใช้มอื

โบกไปมาตรงหน้าดวงตาขุ่นขาวเลื่อนลอยคู่นั้น

หญิงชรารับชามไปด้วยรอยยิ้ม ขณะที่อีกมือหนึ่งคว้าจับข้อมือของข้า 

“ขอบคุณแม่นาง ดวงตาข้าผ่านการร้องไห้จนเสยีหาย แต่ยงัคงมองเหน็เงาอยู่

บ้าง”

“ขอโทษด้วย! ข้าเข้าใจว่าท่าน...” ข้ามองดวงตาไร้แววชวีติของหญงิชรา

อย่างกระอกักระอ่วน ในใจเกดิความรู้สกึละอายขึ้นโดยพลนั

สงครามที่อ้ายหลงิ อู๋หวางสงัหารศตัรูเรอืนแสนจนราบคาบ ข้าในเวลา

นั้นนั่งอยู่ในห้องหนงัสอืของอูเ่ฟิง ในใจเพยีงรูส้กึชื่นชมความกล้าหาญเดด็เดี่ยว

ของฟูไชเจ้าผู้ครองแคว้นอู๋ กลับมิได้ยินเสียงร�่าไห้ตลอดราตรีของมารดาชรา

ผู้อยู่เบื้องหลงัทหารแคว้นฉจี�านวนเรอืนแสน บดันี้... เวลาสามปีผนัผ่าน ยาม
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เมื่อขา้ยนือยูบ่นแผ่นดนิแคว้นฉ ีและได้ยนิค�าว่า ‘อ้ายหลงิ’ อกีครั้ง ในใจกลบั

รู้สกึหดหู่เหลอืจะกล่าว

“ท่านป้า ท่านดูผดิแล้ว ข้ามใิช่สตร”ี ข้าหยบิถุงเงนิออกจากอกเสื้อ เท

เงนิมดีซึ่งเหลอือยูส่บิกว่าก้อนลงในชามของหญงิชราจนหมด “ไปหาหมอตรวจ

ดูดวงตาของท่านเสยีหน่อยเถดิ อาจยงัรกัษาให้หายได้”

“ข้ารบัเงนิของแม่นางมไิด้ ตาเฒ่ากลบัมาจะถกูเอด็เอา” หญงิชราลนลาน 

รบียื่นชามคนืมาให้ข้า

“หากตาเฒ่าถาม ท่านกบ็อกว่ามคีนซื้อน�้าผกัถงัหนึ่ง แต่ลมืแบกกลบั

ไป” ข้าวางชามใส่เงินลงบนโต๊ะ แล้ววิ่งออกจากแผงขายน�้าผักอย่างรวดเร็ว 

ราวถลาบนิ

ยามเดนิเล่นอยู่ในตลาดถงัหยวนอนัคกึคกั ข้าหมดความสนใจเลอืกดู

เลือกหาสินค้าเสียสิ้น หลังจากเดินเตร่ตามกระแสคนอย่างไร้จุดหมายได ้

รอบหนึ่ง กก็ลบัมายงัสถานที่ซึ่งแยกทางกบัซื่อเอ๋อร์และอู๋เสยีอกีครั้ง เวลานี้

ซื่อเอ๋อร์ยงัไม่กลบัมา ทว่าอู๋เสยีกลบัมารออยู่ที่นี่ตั้งนานแล้ว

“อาสอืๆ ทางนี้” เมื่อมองเหน็ข้า อู๋เสยีกโ็บกมอืให้อย่างดอีกดใีจ

“ไปเล่นอะไรมา เหงื่อท่วมใบหน้าถึงเพียงนี้” ไม่รู้ว่าเมื่อครู่อู๋เสียท�า 

สิ่งใด เวลานี้จงึมเีหงื่อออกโซมกาย ใบหน้าคมคายแดงก�่า

เหน็ข้าดงึผ้าเชด็หน้าออกจากแขนเสื้อ อู๋เสยีกย็ื่นศรีษะเข้ามาอย่างเป็น

ธรรมชาต ิ“ข้าประลองก�าลงักบัผู้อื่น ชนะได้ข้าวฟ่างหนึ่งถุง กรชิหนึ่งเล่ม ยงั

มสีตรอีกีผู้หนึ่ง”

สตรี? ข้าเอนศีรษะเล็กน้อย พบว่าในมืออู๋เสียมีเชือกป่านเส้นหนึ่ง  

ปลายอกีด้านของเชอืกผูกสตรเีปลอืยอกปล่อยผมสยายผูห้นึ่ง “เจา้ไปจบัสตรี

ผูน้ี้มาจากที่ใด ยงัมริบีปล่อยนางไปอกี!” ข้าแย่งเชอืกป่านในมอืของอู๋เสยี พลาง

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงร้อนรน

“เป็นของคนผูน้ั้น เขาแข่งโยนหนิแพ้ข้า จงึมอบสตรขีองตนให้ข้า” อู๋เสยี

ยื่นมอืชี้ไป ขา้เหน็เพยีงบรุุษรูปร่างสงูใหญ่ผู้หนึ่งก�าลงัก้มหน้าเดนิตามพวกเรา
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อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

“ยงัมริบีคนืคนไปอกีร ึเจ้าจะน�าสตรผีูน้ี้ไปท�าอะไร อายุของนางมากพอ

จะเป็นมารดาของเจ้าได้แล้ว”

“ขายนางน่ะส!ิ เจ้าบอกว่า ในเมอืงหลนิจอืขายได้ทกุสิ่งมใิช่หรอื” อูเ๋สยี

ยื่นมอืผลกัสตรผีู้นั้นเข้ามาตรงหน้าข้า

“เหลวไหล!” ข้าคลายเชอืกป่านซึ่งผูกอยู่บนข้อมอืของสตรผีู้นั้น ก่อน

ใช้ภาษาฉเีอ่ยกบันาง “รบีกลบัไปหาบุรุษของเจ้าเถดิ เจ้าเป็นอสิระแล้ว!”

สตรผีู้นั้นมองหน้าข้า ทั้งมองไปยงัอู๋เสยี สหีน้ามนึงงเป็นอย่างยิ่ง

อู๋เสยีเดนิเข้ามา กล่าวจ้อกแจ้กกบัสตรผีู้นั้นครู่หนึ่ง ที่สุดนางกค็ุกเข่า

โขกศรีษะค�านบั ก่อนวิ่งกลบัไปยงัข้างกายบุรุษของตน

“เมื่อครู่เจ้าเอ่ยภาษาใด” ข้ามองอู๋เสยีด้วยความประหลาดใจยิ่งนกั

“ไม่รู้ ภาษาที่พวกเขากล่าว ข้าฟังเข้าใจ และพอพูดได้บ้าง” อู๋เสยีโยน

เชือกป่านลงพื้น รั้งมือของข้าพลางเอ่ย “อาสือ ตอนนี้พวกเราไปโรงดาบกัน

เถดิ! อ้อ ไม่ ไปกนิข้าวก่อนดกีว่า!”

ข้าเงยหน้ามองพจิารณาเส้นผมหยกัศกน้อยๆ และสนัจมูกสูงโด่งของ 

อู๋เสยี พลนัพบว่าตนเองอาจกระท�าผดิพลาดไปเสยีแล้ว ปีนั้นอู๋เสยีถูกคนจบั

ได้ที่เขาเหงิซานในเขตแดนจิ้น ด้วยเหตุนี้ ข้าย่อมเข้าใจว่าบดิามารดาของเขา

เป็นชาวจิ้น ทว่าข้าลมืไป แต่เดมิทศิเหนอืและทศิตะวนัออกของภูเขาเหงิซาน

เป็นดนิแดนของชาวเซยีนหยูและชาวตี๋ บดันี้เมื่อตรองดู เขากอ็าจเป็นเชื้อสาย

ของชนเผ่าทางตอนเหนอื

“อาสอื เจ้าเป็นอะไรไป” อู๋เสยีโบกมอืไปมาตรงหน้าข้า

“ไม่มีอะไร พวกเราไปกันเถิด! ข้าใช้เงินไปหมดแล้ว พวกเราเรียก 

ซื่อเอ๋อร์มา แลกข้าวฟ่างถุงนี้ของเจ้า จากนั้นกไ็ปกนิมื้อกลางวนัให้เตม็ที่!”

นี่เป็นห้องขงัแห่งหนึ่งซึ่งร้อนชื้นอบอ้าว กลิ่นเหมน็คละคลุง้ แมลงสาบ

สีด�ามะเมื่อมคลานเต็มหลังคา กลุ่มหนูขุดรูอยู่ที่มุมผนังอย่างก�าเริบเสิบสาน 
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ข้ามิทันระวังท�าให้พวกมันตกใจ หนูขนด�าขนาดใหญ่มหึมาสองตัวแยกเขี้ยว

แหลมกระโดดขึ้นมาบนไหล่ของข้า

คุกขงัลมืของเมอืงหลนิจอื คุมขงันกัโทษความผดิร้ายแรงของแคว้นฉ ี

ที่นี่มดืมดิไร้แสงตะวนั มทีางเข้าทว่าไร้ทางออก ทุกสิ่งในสถานที่แห่งนี้เป็นดั่ง

ฝันร้าย

ข้านั่งกอดเข่าอยู่บนพื้นคุกซึ่งเตม็ไปด้วยขี้หนู จบัจ้องเฉนิหนี้ผู้อยู่ตรง

หน้าตาไม่กะพรบิ

ชมอูเ๋สยีประลองดาบอยูใ่นโรงดาบพร้อมกบัซื่อเอ๋อร์ เป็นเหตกุารณ์ซึ่ง

เกิดขึ้นเมื่อสิบวันก่อน ยามเมื่อปรบมือร้องชมเชยวิชาดาบอันยอดเยี่ยมของ 

อู๋เสยี ข้าไม่คาดคดิแม้สกันดิ ว่าอกีสบิวนัให้หลงั ตนเองจะมานั่งฟังเสยีงหนู

ลบัฟัน ดูแมลงสาบบนิร่อนอยู่ในห้องขงัเดยีวกบัเฉนิหนี้ผู้ร้ายฆ่าคนเช่นนี้

ทุกสิ่งเหล่านี้ต่างเริ่มต้นขึ้นในวนัล่องเรอืกลางแม่น�้าจอื...

วนันั้นท้องฟ้าสว่างสดใสยิ่งนกั จางเมิ่งถานเตรยีมเรอืเลก็ล�าหนึ่งส�าหรบั

ล่องแม่น�้าจอืนอกเมอืงให้พวกเรา บนเรอืตระเตรยีมทั้งคนัเบด็ ตะขอ อาหาร

ปลา และแหดักปลาอย่างครบพร้อม เขาใส่ใจกระทั่งช่วยจัดเตรียมถ่านและ

เครื่องปรุงส�าหรับใช้ย่างปลา ซื่อเอ๋อร์กับอู๋เสียถูกการกระท�าอันเป็นมิตรของ

เขาซื้อใจ แต่ละคนต่างเรียกเขาว่า ‘คุณชายจาง’ อย่างสนิทสนมคุ้นเคยเป็น

ที่สดุ ทว่าใจของข้ารูด้ ีความเอาใจใส่ของจางเมิ่งถานมจีดุประสงค์อื่น ทางหนึ่ง

เขาต้องการก�าจดั ‘สายลบัแคว้นฉนิ’ เช่นข้า อกีทางหนึ่งกลบัต้องดูแลข้าตาม

ค�าสั่งของอู๋ซวี่ ด้วยเหตุนี้ เขาจงึท�าได้เพยีงพยายามทุกวถิทีางให้ข้าเที่ยวเล่น

อย่างเพลดิเพลนิใจ ออกห่างจากธุระในแคว้นฉี

วนันั้นข้านอนอยู่บนเรอืล�าเลก็ มองท้องฟ้าสคีราม รบัสายลมโชยอ่อน 

อารมณ์ดีก็ลุกขึ้นมาทอดแหสักคราสองครา เมื่อเหนื่อยล้าก็ยกสองมือรอง

ศีรษะนอนหลับอยู่ท่ามกลางแสงกระทบคลื่นระยิบระยับ นับว่าสบายอก

สบายใจยิ่งนกั น่าเสยีดาย ช่วงเวลาผ่อนคลายอนังดงามเช่นนี้ ที่สุดกลบัจบ

ลงท่ามกลางเสยีงร�่าไห้ของสตรผีู้หนึ่ง
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ยามเมื่อข้าได้พบอาซู่ นางซ่อนกายอยู่กลางกอต้นกกรมิแม่น�้าจอื นั่ง

ร้องไห้สะอึกสะอื้น อู๋เสียผู้มีหูดีเลิศได้ยินเสียงของนางก่อน จึงตวัดตะขอ 

ตกปลาเกี่ยวนางออกมาจากกอต้นกก

อาซู่เป็นหญงิสาวยากจนผู้มหีน้าตาธรรมดา รูปร่างผอมแห้ง อายุยี่สบิ

กว่าปี ทว่ายงัคงอาศยัอยูก่บับดิาผูป่้วยไข้ในบ้านผพุงัหลงัหนึ่งรมิแม่น�้าจอื นาง

เล่าว่าเหตทุี่นางร�่าไห้ในวนันี้ เพราะบดิาซึ่งป่วยหนกัของนางร้องโอดครวญด้วย

ความเจ็บปวดทุกค�่าคืน เห็นทีจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว อาซู่กล่าวอย่าง

จรงิใจน่าเชื่อถอื กระทั่งซื่อเอ๋อร์นั่งปาดน�้าตาตามอยู่หลายครา

ตามหลักแล้วการเดินทางของอู๋ซวี่ในครานี้เป็นความลับ ข้ามิควรข้อง

เกี่ยวกบัชาวฉมีากนกั ทว่าเมื่อเป็นหมอกม็อิาจไม่ช่วยเหลอืผู้เดอืดร้อน ที่สุด

ด้วยค�าขอร้องอย่างทุกข์ใจของซื่อเอ๋อร์ ข้าจงึตามอาซู่กลบัไปที่บ้าน

บ้านของอาซู่เป็นกระท่อมผุพังหลังหนึ่ง หญ้าคาบนหลังคาถูกลมพัด

หลุดไปเกือบครึ่ง ประตูซึ่งท�าจากไม้ขึ้นราสีเทาเป็นด่างดวงจากอากาศชื้น 

ของดนิแดนฉ ีอาซู่พาข้าไปที่หน้าเตยีงคนป่วย บุรุษอายุประมาณสี่สบิห้าสบิปี

ผูห้นึ่งนอนอยู่บนเตยีงไม้ซึ่งส่งเสยีงลั่นเปรี๊ยะๆ เมื่อสมัผสัโดน ใบหน้าของเขา

บวมเสยีจนมองรูปลกัษณ์ไม่ออก ข้อนิ้วมอืและนิ้วเท้าบวมแดง เพยีงข้าสมัผสั

เบาๆ เขากร็้องคร�่าครวญเสยีงแหลม

นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพบโรคปวดในคนซึ่งมฐีานะยากจนข้นแค้นเช่นนี้

โรคปวดเป็นอาการซึ่งหมอเฉนิเรยีกอย่างตดิตลกว่า ‘โรคชนชั้นสูง’ ผู้

มรีูปร่างอ้วน ชอบกนิเนื้อ ชอบดื่มสุรา ไม่ท�างานหนกั เมื่อป่วยเป็นโรค เริ่ม

จากข้อนิ้วเท้าบวมแดง คืบคลานกระทั่งเจ็บปวดทั่วทั้งร่างในที่สุด มิอาจยืน  

มอิาจเดนิ กลนือาหารไม่ลง ราตรมีอิาจนทิรา กระทั่งสิ้นใจไป

บุรุษตรงหน้าสูญเสียความสามารถในการเดินไปแล้ว เขาร้องไห้

คร�่าครวญอย่างเจบ็ปวด ร้องขอให้อาซู่มอบสรุาแก่เขาอกีกาหนึ่งเพื่อระงบัปวด

ข้าสอบถามอาซู่ ยามปกตบิดิาของนางนยิมกนิสิ่งใด ดื่มสิ่งใด อาซูก่ล่าว

ว่า บดิาของนางเคยเป็นพ่อครวัในจวนค่านจื่อ อคัรเสนาบดฝ่ีายขวา ท�าอาหาร
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ชนดิใด กก็นิสิ่งนั้น

เป็นข้าคดิมากเกนิไป ที่แท้กเ็ป็นเพยีงพ่อครวัตะกละผู้หนึ่ง

หลงัก�าจดัความหวาดระแวงทิ้งไป ข้าเขยีนยาต�ารบัหนึ่ง ทั้งก�าชบัอาซู่

อย่างเข้มงวด ว่าชวีตินี้บดิาของนางมอิาจดื่มสุราอกีแม้สกัหยด หาไม่แล้ว มิ

พ้นครึ่งเดอืน แม้เป็นเซยีนลงมาจากสวรรค์กม็อิาจช่วยชวีติเขาได้ อาซู่รบัค�า

อย่างด ีที่สุดนางยงัคุกเข่าค�านบัมยิอมลุกขึ้นอยู่เป็นนาน

หญิงสาวรูปร่างผอมแห้ง ใบหน้าซีดเซียวผู้นี้บอกว่า นางอยากเรียน

วชิาการแพทย์จากข้า แม้ได้ศกึษาเพยีงวธิกีารรกัษาโรคปวดกต็าม

ข้ามอิาจปฏเิสธนาง ข้าผู้ซึ่งคุกเข่าร�่าไห้อย่างเศร้าโศกอยูข้่างกายท่านแม่

ในความทรงจ�า มอินุญาตให้ข้าปฏเิสธนาง

หลังจากนั้น ยามเช้าตรู่ของทุกวัน ข้าจะพายเรือล�าเล็กไปเยี่ยมเยียน

บิดาของอาซู่ที่กระท่อมผุพังริมแม่น�้าจือ จากนั้นจึงพาอาซู่ไปตามหาร่องรอย

ของต้นพระจนัทร์ครึ่งซกี264 หญ้าหมาย265 เจยีงหล ีและหญ้าเชอเฉยีน266 ตาม

ทุ่งหญ้าป่าเขา ข้าบอกเล่าทุกสิ่งที่ข้ารู้เกี่ยวกบัโรคปวดแก่นางจนหมดสิ้น

การไปมาหาสูใ่นหลายวนัที่ผ่านมา ท�าให้ข้ารูส้กึชื่นชอบหญงิสาวซึ่งขยนั

ขันแข็งผู้นี้มากขึ้นเรื่อยๆ ข้าสอนให้นางรู้จักลักษณะพิเศษและวิธีการใช้พืช

สมุนไพรซึ่งพบเห็นได้บ่อยมากมาย ด้วยหวังว่าหลังจากที่ตนไปจากแคว้นฉ ี

นางจะสามารถกลายเป็นหมอ ผู้รักษาโรคให้แก่ชาวบ้านที่ยากไร้เช่นเดียวกับ

นาง มทีุนเกบ็สะสมเสบยีงอาหาร เลี้ยงดูบดิาของนางต่อไป

ทว่าในวันที่สองหลังจากบิดาของอาซู่สามารถลุกเดินได้ ข้าก็ไม่ได้รับ

ข่าวคราวเกี่ยวกับนางอีก ราวกับนางเป็นควันกลุ่มหนึ่งซึ่งสูญสลายไป ณ  

264 เรียกอีกชื่อว่า ป้านเปียนเหลียน เป็นพืชสมุนไพรจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ Lobelia  
chinensis Lour. ใช้เป็นยาดบัพษิร้อน ถอนพษิไข้
265 พชืสมุนไพรจนี ชื่อวทิยาศาสตร์ Ixeris polycephala Cass. มฤีทธิ์ระบายความร้อน 
ขบัพษิ ขบัหนอง
266 พชืสมุนไพรจนี มสีรรพคุณขบัน�้า ระบายร้อน บ�ารุงดวงตา ขบัเสมหะ
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รมิฝั่งแม่น�้าจอื ในกระท่อมผุพงัร้างไร้ผู้คน หากไม่มกีากยาซึ่งเททิ้งอยู่ที่นอก

ประตู ข้ากเ็กอืบจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกดิขึ้นในหลายวนันี้เป็นเพยีงความฝันตื่น

หนึ่งของตนเองเท่านั้น

“แม่นาง ข้ารูจ้กัเจ้าหรอืไม่” เสยีงอนัแหบแห้งทุม้ต�่าของเฉนิหนี้ผูน้ั่งอยู่

ตรงหน้า ท�าให้ความทรงจ�าของข้าสะดุดลง

เฉินหนี้เป็นยอดฝีมือที่เป็นที่รู้จักในเมืองหลินจือ เป็นนักโทษฆ่าคน 

ผู้ศีรษะจะตกถึงพื้นในเวลาตะวันตรงศีรษะของวันพรุ่ง ค่านจื่อคิดจะใช้เขา 

ดงึเฉนิเหงิลงจากต�าแหน่ง และเพื่อปกป้องทุกชวีติในตระกูลเฉนิ เฉนิเหงิจงึ

ตดัสนิใจทอดทิ้งเขาด้วยความเดด็เดี่ยว

ข้ามองบุรุษซึ่งมีคราบเลือดเปรอะเต็มใบหน้า เส้นผมหนวดเครา

เลอะเทอะไปด้วยสิ่งสกปรก ก่อนส่ายหน้าเบาๆ “ข้าไม่รูจ้กัท่าน ทวา่พี่ชายของ

ข้ารู้จกัท่าน”

“พี่ชายของเจ้า?”

“สามปีก่อน ท่านแบกศรีษะของเขากลบัมาจากอ้ายหลงิ” ข้าลุกขึ้นยก

ถังลงยาซึ่งบรรจุน�้าซาวข้าวไปตรงหน้าเฉินหนี้ “ท่านผู้กล้าก�าลังจะไปพบท่าน

พี่ของข้าแล้ว สระผมเสียหน่อยเถิด วันพรุ่งข้าจะน�าศีรษะของท่านไปพบ 

พวกเขาที่นอกเมอืง”

ตาเฒ่าน�้าผกับอกข้าว่า สบิเอด็ศรีษะซึ่งเฉนิหนี้แบกกลบัมาจากอ้ายหลงิ

เมื่อปีนั้นต่างถูกฝังอยู่ข้างแม่น�้าสือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลินจือ 

เจ้าของศรีษะเหล่านั้นต่างเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายกบัเฉนิหนี้ในสนามรบ ข้า

คดิว่าเฉนิหนี้อาจจะอยากถูกฝังอยู่ที่เดยีวกบัพวกเขา

เฉนิหนี้มไิด้กล่าวสิ่งใด เพยีงจุ่มผมลงในน�้าซาวข้าวอย่างเงยีบงนั

ข้ารู้ว่าก้าวแรกซึ่งตนเองต้องการเดนิในวนันี้ได้ถูกก้าวออกไปแล้ว

“ให้ข้าท�าเถิด!” ข้าม้วนแขนเสื้อของตนขึ้นสูง ช่วยขยี้สิ่งสกปรกบน

เส้นผมของเฉนิหนี้ออกอย่างระมดัระวงั “ข้าไล่ผู้คุมออกไปแล้ว ในกล่องยงัมี

สุราและอาหาร อกีประเดี๋ยวท่านผู้กล้าสามารถกนิได้”
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“ข้ามิต้องการสุราอาหารใด!” เฉินหนี้ผู้เงียบงันเงยหน้าขึ้นคว้าข้อมือ 

ของข้ากะทนัหนั พละก�าลงัรุนแรงราวกบัต้องการบบีกระดูกมอืของข้าจนหกั

“เจ้าเป็นน้องสาวของผู้ใด” เขาถาม

“เจบ็!” ข้าร้องอย่างตระหนก เอ่ยน�้าเสยีงร้อนรน “ชุยเหลยีวเป็นพี่ชาย

ของข้า เมื่ออายุได้เก้าปี ข้าถูกขายไปเป็นนางระบ�าในหอเรงิรมย์”

“เจ้าคือน้องสาวคนเล็กของชุยเหลียวที่ถูกขายให้แก่หอเริงรมย์หรือ” 

เฉนิหนี้ตะลงึงนั คลายมอืออกทนัท ี“น้องสาว ขอโทษด้วย สุราอาหารนี้ข้ามิ

อาจกนิได้”

ข้าหวัเราะเสยีงขื่น ดงึมอืกลบั เบี่ยงร่างออก พลางกระชบัเสื้อคลุมผ้า

โปร่งซึ่งเลื่อนหลดุ “ท่านผูก้ล้ารงัเกยีจที่ข้าต้อยต�่า เหน็ของที่ข้าน�ามาไม่สะอาด 

เช่นเดยีวกบัตวัข้าผู้นี้หรอื”

“ไม่! ไม่ใช่!” เฉนิหนี้ก�าหมดัแน่น ดวงตาวาวโรจน์ รมิฝีปากซึ่งแห้ง

แตกของเขาอ้าๆ หุบๆ อยู่สองครา ที่สุดเขาเพยีงจุ่มเส้นผมลงในถงัน�้าอกีครั้ง

อย่างเงยีบงนั “คนใกล้ตายเช่นข้า ขอบคุณที่แม่นางเมตตา”

เฉินหนี้ผู้อยู่ตรงหน้าเหมือนเช่นในความคิดของข้ามิผิดเพี้ยน เขานิ่ง

ขรมึ มสินัทดัการเอ่ยวาจา เขามมีอืเท้าที่ว่องไวคล่องแคล่ว กลบัมปีากอนัโง่

เขลา ภายใต้ใบหน้าราวรูปสลักของเขา เก็บซ่อนจิตใจอันอบอุ่นและรักพวก

พ้องไว้อย่างมดิชดิ

ข้าวางมอืลงบนศรีษะของชายหนุ่มอย่างแผ่วเบา “เหตุใดท่านจงึไม่หน ี

ศรีษะของท่านมคิวรตกลงบนดนิโคลนเน่าเหมน็นอกประตตูะวนัตก ศรีษะของ

ท่านควรตกลงบนสนามรบเช่นเดยีวกบัท่านพี่” ข้าวกัน�้าซาวข้าวซึ่งเปลี่ยนสไีป

เสยีนานแล้วรดลงบนเส้นผมของเขาทลีะน้อย หลายวนันี้ ยิ่งข้ารูจ้กัเขามากขึ้น 

กย็ิ่งรู้สกึว่าคนเช่นเขามคิวรสิ้นใจในลานประหารอนัสกปรกโสมม

“ข้ามิอาจหนี ข้ามิอาจท�าให้รากฐานกว่าร้อยปีของสกุลเฉินทลายลง 

ด้วยมอืของข้า”

“เรื่องของชนชั้นสูง ข้าไม่เข้าใจ... ข้าเพียงรู้สึกว่า ท่านควรตายอย่าง 
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สมกบัที่เป็นตวัท่าน” ข้าถอนใจเบาๆ ก่อนเอ่ยพมึพ�า

เฉินหนี้เงยศีรษะขึ้นจากถังน�้า น�้าสีน�้าตาลเข้มไหลจากเส้นผมของเขา

หยดลงมิขาดสาย ไหลผ่านหน้าผากซึ่งมีคราบเลือดเปรอะเปื้อน ไหลผ่าน 

รอยแส้บนใบหน้า ลงสู่มุมปากของเขา

ข้าหยบิผ้าเชด็หน้าออกมาเชด็น�้าสกปรกที่มุมปากหนา

“เจ้ามนีามว่าอย่างไร” เฉนิหนี้มองมายงัข้า ขนตาซึ่งชุม่น�้าสั่นไหวน้อยๆ

“ตู้รั่ว นางระบ�าบนถนนยงเหมนิต่างมนีามเป็นพนัธุ์ไม้ดอกไม้” ข้าบดิ

ผ้าเชด็หน้าแล้ววางลงข้างมอืเขา “เชด็เสยีหน่อยเถดิ น�้านี้สกปรกเสยีแล้ว ข้า

จะไปขอร้องพวกเขา ดูว่าจะสามารถเปลี่ยนถงัใหม่ได้หรอืไม่”

“เจ้ามอบเงนิให้แก่ผู้คุมเป็นจ�านวนเท่าใด”

“ข้าอยู่กับพวกเขาเป็นเวลาสามวัน” ข้าก้มหน้ามิสบตาเฉินหนี้ขณะลุก

ขึ้นยนื

“มติ้องไปแล้ว!” เฉนิหนี้ผุดกายลุกขึ้น “ขอโทษด้วย ตู้รั่ว หากข้าพบ

เจ้าเรว็กว่านี้สกัหน่อย จะต้องไถ่ตวัเจ้าออกจากหอเรงิรมย์อย่างแน่นอน แต่

บดันี้ ชวีติของข้ามใิช่ของตนเองอกีแล้ว วนัพรุ่งเจ้าน�าศรีษะของข้าไปหาซื่อจื่อ

เฉนิผานที่จวนอคัรเสนาบดฝี่ายซ้าย เขาจะช่วยไถ่ตวัเจ้า”

“ไถ่ตวั? ไถ่ตวัแล้วจะไปที่ใดได้เล่า” ข้าหยบิสรุาจิ่วอวิ๋นกาหนึ่งออกจาก

ห่อผ้าของตนเองส่งให้เฉนิหนี้ “ดื่มสกัอกึเถดิ วนัพรุง่ที่ลานประหารคนมากนกั 

เกรงว่าจะไม่มโีอกาสดื่มสุราร�่าลาท่านแม้สกัจอก”

“ออื” เฉนิหนี้รบักาสุรา ชะงกังนัเลก็น้อย ก่อนเงยหน้าดื่มอย่างหนกั

หน่วง

ข้ามองน�้าสรุาซึ่งไหลรนิออกจากมมุปากของเขา พลางลอบร้องประโยค

หนึ่งในใจอย่างเงยีบงนั 

เฉนิหนี้ ขออภยัท่านแล้ว
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หลงัจากดื่มสรุาจิ่วอวิ๋นกานั้น เฉนิหนี้กห็มดสตไิปอย่างรวดเรว็

อาศยัความมดืยามราตร ีข้าลอบออกจากคกุขงัลมือย่างเงยีบเชยีบ เรื่อง

ซึ่งจางเมิ่งถานมอบหมายให้ข้าส�าเร็จเรียบร้อย ต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขา

แล้ว

กลางดกึเฉนิหนี้จะถูกคนพาออกจากคุกอย่างลบัๆ และจะมคีนส่งสาร

แก่ค่านจื่ออัครเสนาบดีฝ่ายขวา บอกเขาว่าเฉินผานซื่อจื่อสกุลเฉินวางแผน 

ก่อความวุ่นวาย เสี่ยงอนัตรายช่วยเฉนิหนี้สหายสนทิออกจากคุก

หากเหตกุารณ์ไม่ผดิไปจากที่พวกเราคาด การต่อสูร้ะหว่างอคัรเสนาบดี

ฝ่ายซ้ายกับขวาของแคว้นฉีจะไม่สิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ กลับจะยิ่งทวีความ

รนุแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้... พวกเรากจ็ะสามารถช่วยให้อูซ๋วี่มเีวลามากพอในการ

ค้นหาฟ่านจี๋เซ่อที่หายตวัไป ฟ่านจี๋เซ่อผู้น�าสกลุฟ่านผูถ้กูข้าช่วยชวีติและปล่อย

ตวัไปโดยมไิด้ตั้งใจคนนั้น

วันที่สามหลังจากเฉินหนี้ถูกช่วยออกไป ข้านั่งอยู่ในเรือนหลังเล็กริม

แม่น�้าจอื กอดไหสุรา ดื่มสุราต่อเนื่องถ้วยแล้วถ้วยเล่า

“อาซู่ ซู่ฉสีกุลฟ่าน อาซู่ ซู่ฉสีกุลฟ่าน...”

สตรผีอมแห้ง ใบหน้าซดีเซยีว บอบบางอ่อนหวานซึ่งอยู่ที่รมิฝั่งแม่น�้า

จือผู้นั้น ท�าให้ข้าช่วยรักษาฟ่านจี๋เซ่อผู้มีความแค้นลึกล�้ากระทั่งมิอาจอยู่ร่วม

แผ่นฟ้าเดยีวกนักบัสกลุจ้าวอย่างเตม็อกเตม็ใจ นางใช้เวลาสี่วนัหลอกเอาความ

ไว้ใจและเวทนาสงสารจากข้า ที่สุดยังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมความ 

ชมชอบซึ่งข้ามตี่อนาง

หลงัอาซู่หายตวัไป ข้าบอกเรื่องที่ได้พบเจอนางแก่จางเมิ่งถาน เขาซกั

ถามทุกสิ่งซึ่งเกดิขึ้นหลงัจากที่ข้าพบอาซู่อย่างละเอยีด ยามเมื่อข้าบอกเขา ว่า

มือซ้ายของบิดาของอาซู่มีนิ้วก้อยมากกว่าคนทั่วไปหนึ่งนิ้ว กลางดวงตาสี

น�้าตาลเข้มของเขาปรากฏเพลงิโทสะลุกโชตชิ่วง มอืขวาของเขาก�าแน่นราวกบั

จะควงเข้าใส่ใบหน้าของข้าในชั่วขณะถดัไป เวลานั้น แม้เขาจะยงัมไิด้เอ่ยนาม

ฟ่านจี๋เซ่อออกมา ข้ากค็าดเดาได้แล้วว่าตนเองกระท�าสิ่งอนัเป็นความผดิพลาด
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ร้ายแรงเพยีงใด

เพิ่งมาถึงเมืองหลินจือได้มิพ้นสิบวัน ข้าก็ทุ่มเทกายใจช่วยเหลือศัตรู

เป็นการใหญ่ การตระหนกัรู้นี้ท�าให้ข้าเศร้าเสยีใจ และยิ่งท�าให้ข้าหวาดกลวั ผู้

ซึ่งวางแผนนี้ นางเข้าใจข้าเป็นอย่างด ีรูว่้าข้าเชี่ยวชาญวชิาการแพทย์ รูว้า่ข้าจะ

ไปล่องเรือในแม่น�้าจือ นางเข้าใจกระทั่งนิสัยไม่ทอดทิ้งคนตกทุกข์ได้ยาก 

ของข้า ขณะที่ข้ากลบัมริู้สิ่งใดเกี่ยวกบันางแม้เพยีงน้อย

เพื่อชดเชยความผดิ ข้าเสนอความเหน็ให้จางเมิ่งถานส่งคนปลอมเป็น

เฉนิหนี้ผูถู้กสกลุเฉนิช่วยออกจากคกุ เฉนิหนี้เป็นนกัโทษที่ถูกฉโีหวตดัสนิโทษ

ประหาร หากมคีนฝ่าฝืนช่วยเขาออกมา จะมโีทษเป็นผู้สมรู้ร่วมคดิ เฉนิเหงิ

ไม่มคีวามแค้นใดกบัข้า แต่ในเวลานี้ ข้าจ�าต้องจุดชนวนความวุ่นวายภายใน

อนัรุนแรงยิ่งกว่าขึ้นในแคว้นฉี

เวลานั้น เมื่อฟังค�าของข้าจบ จางเมิ่งถานทั้งพอใจและประหลาดใจ ที่สดุ

เขาเพยีงยิ้มและกล่าว “ช่างเป็นแผนการร้ายที่ยอดเยี่ยมนกั” จากนั้นกเ็ตรยีม

การขั้นตอนทั้งหมดตามแผนแล้วเสรจ็ในเวลาเพยีงห้าวนั

ราชส�านกัเกดิความโกลาหล เมอืงหลนิจอืเกดิสถานการณ์ตงึเครยีด

ค่านจื่อกราบบงัคมทูลฉโีหว ร้องขอให้ลงโทษสกุลเฉนิสถานหนกั โทษ

ฐานวางแผนก่อความวุ่นวาย

ขณะที่เฉินเหิงร่วมมือกับตระกูลจื่อเหว่ย ยื่นฟ้องค่านจื่อว่าทูลความ

เทจ็ ใส่ความให้ร้ายสกุลเฉนิ จติใจโหดเหี้ยมชั่วร้าย

ค่านจื่อยกก�าลังทหารโอบล้อมจวนสกุลเฉิน พี่น้องสกุลเฉินหารือ

แผนการรบัมอืไม่หยุดพกัตลอดราตรี

ทั้งหมดล้วนเป็นผลลพัธ์ที่ข้าต้องการ

“จงสงิอิ๋นถูกปลดิชพีแล้ว วนัมะรนืนายท่านน่าจะกลบัมา” จางเมิ่งถาน

ถอืถ้วยหูลงยาสแีดงนั่งอยู่ข้างกายข้า

“ท่านคดิว่าครานี้ค่านจื่อจะสามารถล้มเฉนิเหงิได้หรอืไม่” 

ข้ายกไหรนิสุราให้จางเมิ่งถานถ้วยหนึ่ง น�้าสุราล้นถ้วย หกรดชายเสื้อ



58
อาสือ สตรีผู้พลิกแผ่นดิน เล่ม 3

ของเขาไม่น้อย ทว่าเขากลบัไม่โกรธเคอืง เพยีงเอ่ยด้วยรอยยิ้ม 

“เฉินหนี้เป็นเพียงญาติห่างๆ ของเฉินเหิง เขาสังหารคนที่กลางถนน  

กม็อิาจสั่นคลอนรากฐานของสกุลเฉนิได้ ทว่าครานี้ หากค่านจื่ออคัรเสนาบดี

ฝ่ายขวาสามารถกัดเรื่องซื่อจื่อสกุลเฉินอยู่เบื้องหลังการแหกคุกช่วยนักโทษ 

ไม่ปล่อย กอ็าจท�าลายก�าลงัของสกุลเฉนิได้มากกว่าครึ่ง”

“เช่นนั้นเวลานี้เฉนิหนี้อยู่ที่ใด”

“ไม่รู้ได้ อาจเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดแล้วกระมัง!” จางเมิ่งถานจิบ

สุราอึกหนึ่ง ก่อนหันหน้ามามองส�ารวจข้าอย่างใช้ความคิด “ท่านหลอกให้ 

เฉนิหนี้ดื่มสุรากานั้นได้อย่างไร ข้าเคยไปมาหาสู่เขาอยู่สองสามครา เขาหาใช่

คนลุ่มหลงในความงามของสตร”ี

“เขาไม่ลุ่มหลงในสตรี ไยก่อนนี้คุณชายจึงไม่บอก ทั้งยังอุตส่าห์ออก

อุบายเตรยีมเสื้อคลุมผ้าโปร่งอนัยั่วยวนใจตวันั้นให้แก่ข้า” ข้าจุ่มถ้วยสุราของ

ตนลงในไห ตกัหลฮีวาชุนขึ้นมาเตม็ถ้วย ยิ้มพลางยกถ้วยแนบรมิฝีปาก แล้ว

ดื่มสุราเข้าไปอกึหนึ่ง

ใจของค่านจื่อคาดหวงัว่าเฉนิหนี้จะหนอีอกจากห้องขงั หรอืสกลุเฉนิส่ง

คนมาแหกคุก ดังนั้นผู้รับผิดชอบเฝ้าดูเฉินหนี้จึงมีเพียงผู้คุมชราอายุหกสิบ

กว่าปีสองคน ด้วยสติปัญญาและวิชาดาบของเฉินหนี้ หากคิดอยากหนีออก

จากคุก หนอีอกจากแคว้นฉ ีกง็่ายดายราวพลกิฝ่ามอื ทว่าเขามไิด้หน ีเพราะ

เขารู้ว่าตนเองมอิาจหนไีด้ ด้วยเหตนุี้ ส�าหรบัพวกเรา การจดัการผู้คุมเป็นเรื่อง

ง่าย แต่การจะพาเฉินหนี้ผู้มีวิชาดาบล�้าเลิศออกจากคุกนักโทษประหารได้ 

เช่นไร นี่ต่างหากที่เป็นเรื่องยากอย่างแท้จริง ดังนั้นจางเมิ่งถานจึงให้ข้าใช้

แผนการหลอกล่อ วางยาเขาในขณะที่เขามทินัได้เตรยีมการรบัมอื

จางเมิ่งถานดื่มสุราอีกอึกหนึ่งก่อนเอ่ยยิ้มๆ “ข้าคิดว่า เมื่อแม่นาง

สามารถหลอกล่อกระทั่งจติใจของนายท่านของข้า การรบัมอืบรุษุซึ่งมคีวามคดิ

เรยีบง่ายเช่นเฉนิหนี้ย่อมมติ้องกล่าวถงึ ความจรงิกพ็สิูจน์แล้วว่า แม่นางเป็น

สตรผีูม้ฝีีมอืจรงิดงัคาด เฮ้อ... เสยีดายกเ็พยีงชดุกระโปรงผ้าโปร่งทอจากไหม
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ละเอียดของข้าตัวนั้น! เพียงซื้อเส้นไหม ก็เสียทรัพย์ของโรงทอหงจือไปถึง 

หนึ่งร้อยต�าลงึทอง สดุท้ายสวมเพยีงครั้งเดยีวกท็�าเสยีด้ายหลดุลุย่ ทั้งยงัเลอะ

อุจจาระหนูเต็มไปหมด” จางเมิ่งถานมองข้าด้วยสีหน้าเสียดาย บัดนี้แม้ยาม

เอ่ยวาจากับข้าจะยังมิใคร่เป็นมิตรเท่าไรนัก ทว่าระหว่างคิ้วตาก็ไม่มีความ 

บบีคั้นกดดนัเช่นคราแรกอกีแล้ว

“ผูด้แูลโรงทอหงจอืยงัจะเสยีดายกระโปรงชดุหนึ่งอกีหรอื อกีทั้ง... หาก

คุณชายสามารถใช้วิชาดาบปราบเฉินหนี้ให้ราบคาบ เหตุใดจึงต้องให้สตรี

บอบบางใช้วธิกีารอนัไม่ถกูท�านองคลองธรรมเช่นนั้น” การหลอกล่อใจของบรุษุ

เป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งเหล่านักร้องร�าแห่งเอกลักษณ์ตุ้ยจ�าเป็นต้องศึกษา ยามนั้น

โมโม่ผู้สอนเพยีงกล่าวว่า สิ่งที่สตรฉีลาดปราดเปรื่องผู้หนึ่งต้องกระท�า กค็อื

อ่านใจของบุรุษให้ออก อ่านให้ออกว่าพวกเขาต้องการสิ่งใด ข้าสบืเรื่องราวใน

อดีตของเฉินหนี้มามากมาย ลองท�าความเข้าใจเขา ศึกษาเขาผ่านผู้หมดลม

หายใจเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ ในคุกนกัโทษประหารของเมอืงหลนิจอืจงึปรากฏ

หญงิสาวนามตู้รั่ว นางงดงาม เศร้าโศก และเข้มแขง็ เป็นน้องสาวคนเลก็ของ

สหายผู้ร่วมเป็นร่วมตายกับเขา เร่ร่อนตกระก�าล�าบากแต่ก็มิลืมญาติมิตร มิ

ทราบว่าบนโลกมีบุรุษกี่คนที่จะปฏิเสธสุราร�่าลาซึ่งสตรีเช่นนี้น�ามาให้ในราตรี

ก่อนถูกประหารเล่า

เหน็ข้าหวัเราะเยาะเย้ยวชิาดาบของเขา จางเมิ่งถานไม่โกรธไม่เคอืง กลบั

เอ่ยอย่างใจกว้าง “ในแดนฉมีนีกัดาบผู้สามารถทดัเทยีมฝีมอืกบัเฉนิหนี้อยู่ไม่

ถึงห้าคน แม้มีจางเมิ่งถานอีกเป็นร้อยก็มิอาจเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ แม่นาง... 

วนัมะรนืเมื่อนายท่านกลบัมา ขอแม่นางรกัษาค�าสตัย์ที่ให้ไว้แก่เมิ่งถาน เรื่อง

การล่อหลอกเฉินหนี้ แม่นางอย่าได้บอกนายท่านเป็นอันขาด เรื่องที่แม่นาง

ปล่อยฟ่านจี๋เซ่อหนไีป ข้ากจ็ะเกบ็เป็นความลบัเช่นกนั”

ได้ยินดังนั้น ข้าพลันหัวเราะขึ้นมาเบาๆ พลางสาดสุราที่เหลืออยู่ใน 

ถ้วยหูลงบนพื้น “คุณชายเชื่อค�าสญัญาของข้าด้วยหรอื เมื่อข้าเป็นสายลบัของ

แคว้นฉิน แล้วจะปล่อยโอกาสดีในการสร้างรอยร้าวระหว่างท่านกับอู๋ซวี่ใน 
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ครานี้ไปได้อย่างไร”

“ท่าน...!” สหีน้าของจางเมิ่งถานพลนัแปรเปลี่ยน

“คณุชายวางใจเถดิ เรื่องล่อหลอกเฉนิหนี้ ข้าจะมบิอกหงอวิ๋นเอ๋อร์ ทว่า

เรื่องที่ข้าถูกอาซู่หลอกลวง จนปล่อยให้ฟ่านจี๋เซ่อหนไีป ข้ามอิาจปิดบงัเขาได้ 

ผู้วางแผนการเข้าใจนิสัยใจคอของข้าเป็นอย่างดี ทั้งยังรู้ว่าท่านจะน�าเรือล่อง

แม่น�้าจอืเมื่อใด หากเราทั้งสองต่างมใิช่คนของฟ่านจี๋เซ่อ เช่นนั้นกห็มายความ

ว่าการเดนิทางมายงัแคว้นฉขีองอูซ๋วี่ในครานี้ถกูคนจบัตามองมานานแล้ว เวลา

นี้เฉนิเหงิอคัรเสนาบดฝี่ายซ้ายมภียัรุกรานตน ไม่มเีวลาปลกีตวั ทว่าผ่านไป

อีกสักระยะหนึ่ง หากค่านจื่อพ่ายแพ้ตกเป็นรอง เมื่อสถานการณ์ฝั่งเฉินเหิง

สงบลง การที่อู๋ซวี่ยงัรั้งอยู่ในแดนฉจีะเป็นอนัตรายนกั”

“เวลานี้คนของสกุลเฉินยังมิกล้าวางตัวเป็นศัตรูกับสกุลจ้าวแห่งแคว้น

จิ้น”

“ผดิแล้ว! ฤดูหนาวเมื่อปีก่อน สกุลจื้อแต่งตั้งซื่อจื่อ สกุลเฉนิมเิพยีง

มอบไข่มุกทะเลอันมีค่ามหาศาลมาแสดงความยินดี เบื้องหลังยังส่งเฉินซื่อจื่

อมาอาศยัอยู่ที่จวนสกลุจื้อ หากพวกเขาสองตระกลูผกูมติรร่วมมอืกนัวางแผน

การ เช่นนั้นสกุลจ้าวกเ็ป็นอนัตรายนกั”

“เฉนิผานเคยพบกบัจื้อเหยาแล้ว...” ได้ยนิเช่นนั้น คิ้วของจางเมิ่งถาน

กข็มวดแน่น ระหว่างที่เขาจมอยู่ในภวงัค์ความคดิ

“คุณชายจาง เวลานี้การต่อสู้ระหว่างเฉนิเหงิกบัค่านจื่อยงัมอิาจตดัสนิ

แพ้ชนะ ท่านกบัข้ากม็จิ�าเป็นต้องกงัวลมากเกนิไป หากภายภาคหน้าค่านจื่อขึ้น

เป็นผู้น�า พวกเรากส็ามารถอาศยัโอกาสร่วมมอืกบัเขา สนบัสนุนฉโีหว ก�าจดั

เฉินเหิง หากแคว้นฉีขาดเฉินเหิงไป ภายในระยะยี่สิบปี จะมิมีสิ่งใดให้ต้อง

เกรงกลวั โธ่เอ๊ย ดื่มมาก กพ็ร�่าเพ้อมาก ขอคุณชายอย่าถอืสา เรื่องการทหาร

และราชส�านกัของแคว้นฉเีหล่านี้ รอหงอวิ๋นเอ๋อร์กลบัมา พวกเราค่อยวางแผน

เถดิ!” กล่าวจบ ข้ากห็ยบิไหสุราบนพื้นขึ้นมา เดนิโซเซตรงเข้าไปด้านในห้อง

“แม่นางอาสือ!” จางเมิ่งถานเดินมาขวางหน้าข้าอย่างรวดเร็ว ก่อนจะ
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โน้มกายค�านับ “เมื่อนายท่านกลับมา ขอแม่นางโปรดหารือธุระในแคว้นฉี 

ร่วมกบัพวกเราด้วย”

“คุณชายกล่าววาจาล้อเล่นอันใดกัน หรือว่าท่านไม่แคลงใจสงสัยข้า

แล้ว?”

จางเมิ่งถานชะงกังนั ก้มหน้ามเิอ่ยวาจา

ข้าลอบยิ้ม ก่อนหนักลบัไปเอ่ยถาม “คุณชาย คนที่หลายวนัก่อนข้าขอ

ให้ท่านช่วยสบืข่าวคราวได้ความบ้างหรอืไม่”

“อ้อ ยงัมมิขี่าวคราวใด ทว่าข้าได้จองที่นั่งข้างหน้าต่างของหอลู่หมงิให้

แม่นางซื่อเอ๋อร์แล้ว ละแวกนั้นรวบรวมนกัดาบและจอมยุทธ์พเนจรจากแคว้น

ต่างๆ ไว้มากที่สุด ผู้ซึ่งแม่นางกล่าวถงึ หากเขาอยู่ที่เมอืงหลนิจอื ย่อมต้อง

ปรากฏตวัขึ้นที่นั่นเป็นแน่”

“ขอบคุณคุณชายที่เป็นธุระให้ หากครานี้ซื่อเอ๋อร์ตามหาคนรกัพบ ใน

วนัพธิแีต่งงาน จะต้องเชญิคุณชายมาร่วมร�่าสุรามงคลอย่างแน่นอน”

“ขอบคุณน�้าใจของแม่นาง”

ข้าโบกมอืให้จางเมิ่งถาน แล้วยกมอืยนัก�าแพงพยุงตนเดนิเข้าไปในห้อง

อย่างมนึเมา


