
เก้าสิบเจ็ด
ชีวิตราวภาพฝัน

ปลายฤดรู้อนเมื่ออายสุบิห้าปี ข้าลาจากเขา

ทว่าเขากลบัมเิคยห่างหายไปจากใจของข้า

ทุกวันข้านั่งพิงระเบียงไม้ของหอฝูซู เหม่อมองบุปผาฤดูร้อนร่วงโรย 

ห่านป่าฤดใูบไม้ร่วงกางปีกโผบนิบนฟ้ากว้าง ข้าคดิถงึเขาอย่างบ้าคลั่ง บางครั้ง 

ข้าเผลอลมืเลอืนไป ว่าครานั้นตนเองเป็นฝ่ายลาจากเขามา

ยามเมื่อดื่มสุราในหอฝูซูจนเมามาย ข้ามกัจะยนืโง่งมอยู่บนถนนใหญ่

ซึ่งเตม็ไปด้วยฝุน่ดนิสเีหลอืงฟุง้ตลบ จนิตนาการภาพเขาสวมเสื้อสคีรามพร้อม

ดาบยาว ตวดัแส้ควบขี่ม้า วิ่งทะยานตรงเข้าหาข้า บางคนเมื่อเมามาย จะมอิาจ

ควบคุมใจของตนเอง ข้าเมามาย จึงมิอาจฝืนทนความคิดถึงซึ่งกัดกร่อนถึง

กระดูกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนั

เหตุใดจงึไม่มาตามหาข้า เหตุใดจงึไม่มารบัข้า ท่านจะกล่าวโทษ โกรธ

เคอืง ต่อว่าด่าทอ ท�าร้ายข้าเช่นไร เพยีงท่านมา ข้าจะตดิตามท่านไป จากนี้ 

สุดหล้าฟ้าเขยีว เป็นตายมแิยกจาก...

บนถนนใหญ่ซึ่งทอดยาวจากแคว้นซ่งไปยังแคว้นจิ้น ข้าเมามายมิรู ้

กี่ครา ร�่าไห้มิรู้กี่ครา เงยหน้าคร�่าครวญกับหมู่เมฆบนท้องฟ้าอย่างบ้าคลั่ง 
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เพยีงล�าพงัมริู้กี่ครา

ทว่าข้าหาใช่คนเสียสติ ยามเมื่ออาทิตย์อัสดงลาลับ ฤทธิ์สุราคลาย  

ยามเมื่อสายลมสารทฤดูอันเปล่าเปลี่ยวของแคว้นซ่งโบกพัดรอยน�้าตาบน

ใบหน้าของข้าจนแห้งเหอืด ข้าจะจดจ�าวาจาซึ่งตนเองกระซบิบอกข้างหูของเขา

ในวนัที่สองหลงัการแต่งงานได้อย่างชดัเจนทุกถ้อยค�า

“หงอวิ๋นเออ๋ร์ อย่าตามหาข้า คดิเสยีว่าความผูกพนัชั่วราตรหีนึ่งเป็นสิ่ง

ตอบแทนความรกัของท่าน ตลอดมาผู้ที่อยู่ในใจข้ากเ็ป็นเขา หาใช่ท่าน...”

เครื่องหอมช่วยนิทรา ในระยะเวลาครึ่งเค่อผู้สูดดมดูคล้ายหลับใหล

ทว่าสติสัมปชัญญะยังคงแจ่มชัด ดังนั้นเขาจึงได้ยิน และเชื่อค�าโป้ปดซึ่ง 

ปั้นแต่งทั้งน�้าตาของข้า บุปผาฤดูร้อนร่วงโรย ห่านป่าฤดูใบไม้ร่วงบินจากไป 

ยามเมื่อเกล็ดหิมะบางเบาราวขนห่านร่วงหล่นลงจากผืนฟ้าอันหนาวเหน็บ  

ข้ากร็ู้ว่า เขาจะไม่มวีนัออกตามหาข้าอกี

ในวันที่หนึ่งร้อยหกหลังลาจากอู๋ซวี่ ข้าไปยังถนนใหญ่นอกเมืองซึ่ง 

ราบเรยีบปราศจากวชัพชืเป็นครั้งสดุท้าย วนันั้นหมิะโปรยปรายลงจากฟากฟ้า 

ข้าซึ่งมีไข้สูงได้พบกับสหายเก่าแก่ผู้หนึ่งท่ามกลางฝูงชนขวักไขว่ที่หน้าประตู

หอฝูซู

“เจ้ามาเพื่อสงัหารข้าหรอื” ข้าถาม

เขานิ่งงนั ส่ายหน้าก่อนเอ่ย “ข้าไม่คดิว่าจะได้พบเจ้าที่นี่”

“อ้อ” ข้ายกมอืค�านบัคราหนึ่งอย่างรู้สกึวงิเวยีน ก่อนหมุนกายเดนิตรง

สู่ความมดื เขาพลันรั้งแขนข้า ชี้ไปยังโถงร�่าสุราซึ่งสว่างไสวด้วยแสงตะเกียง

พลางเอ่ย

“เลี้ยงสุราอวี้ลู่ชุนของหอฝูซูแก่ข้าสักครา ความแค้นระหว่างพวกเรา 

นบัว่าเป็นอนัสิ้นสุด”

แลกชวีติด้วยสุรา? แม้ข้ามไีข้สูงสตเิลื่อนลอย แต่กร็ู้ว่านี่เป็นข้อตกลง

ที่คุ้มค่า

หอฝูซู โรงเตี๊ยมซึ่งมชีื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดในเมอืงซางชวิเมอืงหลวงแห่ง
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แคว้นซ่ง หนึ่งกาสบิต�าลงึทอง หนึ่งราตรรี�่าพนัจอก สตรจีากแคว้นเฉาที่ล่ม

สลายดีดพิณบรรเลง สตรีเผ่าหูจากแดนเหนือสะบัดแขนเสื้อร่ายร�า รั้วแดง

สลกัลายบปุผา ผนงัห้องหอมกลิ่นพรกิ สถานที่แห่งความสขุสนัต์ถลงุทรพัย์สนิ

เหล่าพ่อค้าต่างแดน ข้าอาศยัอยู่ที่หอฝูซู ไม่ร้องไม่ร�า ไม่ยกถ้วยสุรา ไม่ค้า

รอยยิ้ม นิ้วทั้งสิบซาวข้าวสร้างท�านอง จุดก�ายานอธิษฐานใต้จันทราเต็มดวง 

ท�างานเป็นหญงิโรงสุรา หมกับ่มน�้าเป็นเมรยั

ราตรนีั้นข้ากบัเขาร�่าสุราหลายชนดิ... ทั้งอวี้ลู่ชุน จูเหยยีนถวั ยาโฉว- 

เซยีง ชงิเหลยีนซุ่ย กระทั่งเมามาย ดวงตาพร่าเลอืน ข้าลูบไล้ปลายคิ้วเหนอื

ดวงตาข้างขวาของเขา พลางร�าพงึในใจ เหตุใดที่ตรงนี้จงึไร้เมฆแดง

หลงัจากนั้น ทุกๆ สบิวนั เฉนิหนี้จะมาร�่าสุราร่วมกบัข้าที่หอฝูซู

ยามเยน็มาเยอืน กลางดกึลาจาก ไม่ว่าจะเกดิพายุลมฝนกระหน�่า เขา

กไ็ม่เคยผดินดั

ฤดูหนาวในรัชสมัยพระเจ้าโจวปีที่สามสิบเก้า สกุลจ้าวแห่งแคว้นจิ้น

สะสมเสบยีงจดัเตรยีมทพั สกุลเฉนิแห่งแคว้นฉสีงัหารกวาดล้างผู้ต่อต้าน ใน

เรอืนหลงัเลก็ๆ ของหอฝูซูแห่งแคว้นซ่ง หมากสองตวัซึ่งกระโดดหนอีอกจาก

กระดาน กวาดหิมะจุดเตาไฟ อุ่นถ้วยสุรา จอมยุทธ์พเนจรผู้หนึ่งกับหญิง 

โรงสุราคนหนึ่ง ใต้หล้าอนักว้างใหญ่ไพศาลย่อมไม่เงยีบเหงาเดยีวดายเพราะ

ขาดตวัละครเลก็ๆ เพยีงสองตวั

เฉนิหนี้ดื่มสรุาจเูหยยีนถวัในถ้วยทรงเป็ดลงยาสแีดงจนหมด ก่อนวาง

ถ้วยลงบนโต๊ะไม้ไผ่เตี้ยๆ ตรงหน้าข้าอย่างแผ่วเบา “วนัพรุ่ง ข้าต้องอารกัขา

ขบวนการค้าเดนิทางไปแคว้นจิ้น หากต้องการดื่มสุราของเจ้า เกรงจะต้องรอ

หลงัท้ายปีแล้ว”

“อือ” ข้ารับค�าเสียงเบา เบี่ยงกายใช้ผ้าเก๋อปู้รองมือ หยิบกระบวย

ทองแดงด้ามยาวซึ่งแช่อยูใ่นน�้าเดอืด ล้างถ้วยลวกน�้าร้อน รนิสรุาฝไูป๋เตม็ถ้วย

ของเขาอกีครั้ง “ลองถ้วยนี้ดูเถดิ สุราซาวโจ้วหกปีเตมิไป๋จื่อ ไป๋จี๋357 ขงิแห้ง 

สุรารสเผด็ ออกฤทธิ์นาน เหมาะจะดื่มในวนัหมิะตกยิ่งนกั”
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“อือ” เฉินหนี้พยักหน้าแทนค�าขอบคุณ มือหนึ่งรับสุราอุ่นร้อน กลับ 

นิ่งงันไม่ยกดื่ม เกล็ดหิมะหกแฉกสองเกล็ดหมุนวนแนบชิดร่วงหล่นผ่าน 

หน้าเขา ที่ระยะเหนือปากถ้วยสามชุ่น เกล็ดหิมะหลอมละลายกลายเป็นน�้า 

หยดลงกลางถ้วย 

“ครานี้ขบวนการค้าจะเดนิทางเข้าเมอืงซนิเจี้ยง ถงึยามนั้น... เจ้าอยาก

ให้ข้าช่วยสบืข่าวคราวใดหรอืไม่” เขาลงัเลอยูค่รูห่นึ่ง กระทั่งกวานผ้าโปร่งสดี�า

เหนอืศรีษะปกคลุมไปด้วยชั้นหมิะบางๆ จงึเอ่ยปากสอบถาม

เมอืงซนิเจี้ยง...

ใจของข้าบีบรัดเจ็บปวด ใบหน้ากลับปรากฏเป็นรอยยิ้มบาง “ที่นี่คือ

หอฝูซู ออกจากประตูเลก็ๆ บานนี้ ผ่านม่านสองชั้นกส็ามารถสบืข่าวคราวจาก

ทั่วสารทศิ หากข้าต้องการทราบเหตุการณ์ส�าคญัในใต้หล้า เพยีงยนืซ่อนกาย

อยูเ่บื้องหลงัม่านเป็นเวลาสกัหนึ่งเค่อ กส็ามารถรูไ้ด้ จ�าเป็นต้องให้ท่านเดนิทาง 

ไกลพนัลี้เพื่อคาบข่าวกลบัมาบอกข้าด้วยหรอื” กล่าวจบ ข้ากร็ั้งปลายแขนเสื้อ

ยดันุ่น โน้มกายลงหยบิไม้สนท่อนเลก็ๆ จากกองฟืนด้านขวามอื วางลงในเตา

สมัฤทธิ์ที่ปลายเท้าอย่างแผ่วเบา

เฉนิหนี้มองข้าคราหนึ่ง กล่าวด้วยน�้าเสยีงอดึอดัใจ “เป็นข้ากล่าววาจา

มากความ”

หลายเดือนมานี้ ข้ามิเคยถามเขาว่าเหตุใดจึงเดินทางออกจากแคว้นฉ ี

เขาเองก็มิเคยถามข้าว่าเหตุใดจึงออกจากแคว้นจิ้น วันนี้เขากล่าววาจามาก

ความเกนิไปจรงิๆ

เฉินหนี้ก้มหน้ามิเอ่ยวาจา ขณะที่ข้ามองไปยังเตาสัมฤทธิ์สองหูจับซึ่ง

ขึ้นสนิมสีเขียวเกรอะกรังอย่างเหม่อลอย ไม้สนในเตาก�าลังจะถูกเปลวไฟ 

แผดเผาเปลอืกนอกอนัอปัลกัษณ์จนไหม้เกรยีม จงึส่งเสยีงปะท ุ‘เปรี๊ยะๆ’ เป็น

ระยะ

357 สมุนไพรจนีชนดิหนึ่ง มสีรรพคุณห้ามเลอืด ลดบวม สมานแผล
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“วนันี้ขา้ตอ้งกลบัเรว็กว่าปกต ิสองเดอืนจากนี้มาไม่ได้ คนืนี้จะช่วยเจา้

ผ่าฟืนมากสักหน่อยส�าหรับใช้ในฤดูหนาวก็แล้วกัน” เฉินหนี้เงยหน้าดื่มสุรา 

ฝูไป๋อนัเผด็ร้อนหมดถ้วยในคราวเดยีว ก่อนยนักายลุกขึ้นยนื

ข้าหลุบตาลงต�่า เอื้อมมือหยิบถ้วยสุราซึ่งเขาวางไว้บนเสื่อปูพื้น ก่อน

พบัแขนเสื้อจุ่มถ้วยลงในหม้อน�้าร้อน “หอฝูซูมบี่าวคอยผ่าฟืน”

“ไม่เป็นไร ดื่มสุราของเจ้าย่อมต้องท�างานตอบแทนบ้าง” เขาแย้มยิ้ม

สดใส ปลดดาบประจ�ากายและม้วนแขนเสื้อขึ้น

ราตรีนี้สายลมโหมแรงพัดเกล็ดหิมะ เฉินหนี้ยืนอยู่ท่ามกลางหิมะ

กระหน�่า ผ่าไม้ฟืนสูงครึ่งตวัคนไว้ให้ข้าสองกอง ก่อนจะออกจากเรอืนสุราไป

อย่างเงยีบงนั

ข้ายกบานหน้าต่างมองไปยังหิมะเหนือกองฟืนซึ่งทับถมหนาขึ้นเรื่อยๆ 

ดวงใจที่ว่างเปล่ามาเป็นเวลานานพลนัเกดิความรู้สกึบางเบา

รับไม้ฟืนของเฉินหนี้ หากไม่คิดตอบรับความรู้สึกของเขา ย่อมต้อง

กระท�าบางสิ่ง...

เช้าตรูว่นัต่อมา หมิะหยดุโปรยปราย หลงัจากทิ้งจดหมายไว้ให้เจ้าของ

หอฝูซู ข้าก็ออกไปจ้างเกวียนเทียมวัวพร้อมคนขับ เดินทางโคลงเคลงออก 

จากเมืองหลวงแห่งแคว้นซ่ง ตรงไปยังทิศตะวันออก สู่เมืองอ้ายหลิงใน 

แคว้นฉี

ชานเมืองอ้ายหลิง ฤดูหนาวไร้หิมะ พืชพรรณแห้งเหี่ยว บนทุ่งหญ้า

กว้างใหญ่ ผืนดินแตกระแหง ซากกระดูกสีขาวกระจัดกระจายทั่วบริเวณ  

มองจากที่ไกลๆ กลบัคล้ายกองหมิะบนทุ่งราบ

ซากศพเรอืนแสนในสถานที่แห่งนี้ถกูลมฝนโหมกระหน�่าพดัพา โหยไห้

ด้วยความเศร้าโศกเป็นเวลากว่าพันทิวาราตรี ควรจะมีคนส่งพวกเขาจากไป

เสยีที

ข้าจดุโคมส่งวญิญาณ ขบัร้องบทสวดเก่าแก่ เดนิวนรอบทุง่ร้างรอบแล้ว 
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รอบเล่า

ทุง่หญ้ากว้างภายใต้อากาศหนาวเหนบ็ สรรพสิ่งแห้งแล้งไร้จติวญิญาณ 

เพยีงหนึ่งวนั ข้ากห็นาวสั่นใบหน้าแห้งกร้าน พร�่าร้องบทสวดกระทั่งรมิฝีปาก

ปรแิตก

สบิวนัที่อ้ายหลงิ ข้าขบัร้องบทสวดส่งวญิญาณเป็นเวลาสบิวนัเตม็

ในวนัที่สบิ ลมเหนอืก่อตวั หมิะห่าใหญ่ตกจากฟากฟ้า

แผ่นดนิกว้างใหญ่ ซากกระดูกเลอืนหายจมอยู่ท่ามกลางกองหมิะ

ข้าปาดหยดเลอืดบนรมิฝีปาก เป่าโคมส่งวญิญาณในมอืจนดบั

ยามเมื่ออายุสบิสองปี เป็นคราแรกที่ข้าอ่านพบสถานที่นามว่าอ้ายหลงิ

ในสารลับ ยามเมื่ออายุสิบสี่ปี ข้าได้พบตวนมู่ชื่อผู้จุดชนวนสงครามที่อ้าย- 

หลงิ ยามเมื่ออายุสบิห้าปี ข้ารบัปากเฉนิหนี้ว่าจะท�าพธิสี่งวญิญาณทหารชาวฉี

ผู้ล่วงลับกว่าแสนคน ก่อนอายุสิบหกปี ที่สุดข้าก็ท�าตามค�าสัญญาของตน 

ลุล่วง

ข้ายนือยู่เหนอืทุ่งหมิะกว้างไกล ความคดิหนึ่งพลนัผุดขึ้นในใจ

หรือท่ามกลางความฝันในปีนั้น วิญญาณของข้าอาจเหยียบย�่าลงสู่ 

ผนืดนิแห่งนี้จรงิๆ หรอืเส้นทางจากเดก็ก�าพร้าสูโ่หราจารย์ของข้า ทกุการชกัน�า

ของโชคชะตา อาจเพยีงเพื่อมายงัสถานที่แห่งนี้ เพื่อขบัร้องบทสวดส่งวญิญาณ

แก่ซากกระดูกนบัแสนตรงหน้า

สรรพสิ่งบนโลก ล้วนมจีุดเริ่มต้น ล้วนมจีุดสิ้นสุด เหมอืนดั่งความรกั

ในใจของข้าเมื่อครานั้น

จากแคว้นฉสีูแ่คว้นซ่ง อากาศหนาวเหนบ็ยากเดนิทาง เวลาหนึ่งเดอืน

ครึ่งผ่านพ้น ยามเมื่อกลบัถงึเมอืงซางชวิอกีครั้ง ปีเก่ากผ็่านพ้นไปแล้ว

หมิะนอกเมอืงเริ่มละลาย บนเขาปรากฏสเีขยีวขจ ียอดไม้ซึ่งว่างเปล่า

ยามเดนิทางจากไป บดันี้กลบัแตกหน่ออ่อนขนาดประมาณเมลด็ถั่วขึ้นเตม็ต้น 

ฤดูหนาวคลายจาก ฤดูใบไม้ผลิแย้มกราย เข้าสู่ปีใหม่อีกครั้ง บนโลกอาจ 
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เตม็ไปด้วยเรื่องราวอยตุธิรรม ทว่าเวลายตุธิรรมต่อทกุคนเสมอ ไม่ว่ายนิยอม

หรอืไม่ ที่สุดมนักจ็ะฉุดรั้งให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมอิาจหวนกลบั

เมื่อพ้นปี สิ่งส�าคัญที่สุดของแคว้นซ่งก็คือพิธีสักการะประจ�าฤดูใบไม้

ผลใินปีใหม่ ที่หน้าประตูเมอืงซางชวิ เกวยีนเทยีมววัเล่มแล้วเล่มเล่าบรรทุก

เครื่องพิธีและสุราเลิศรสเคลื่อนผ่านประตูกลางตรงไปนอกเมือง เหล่าผู้คน 

ซึ่งฝืนทนผ่านพ้นฤดูอนัหนาวเหนบ็แบกหาบ จบัจงูลกูเลก็เดก็แดง เบยีดเสยีด

ผ่านประตูข้างเข้ามาในเมอืงอย่างยนิดปีรดีา ทั้งคนแก่ชรา คนหนุ่มสาว คน 

รูปงาม คนอัปลักษณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มซึ่งรายล้อมอยู่รอบกาย ท�าให้ข้าซึ่ง

เหนด็เหนื่อยอ่อนล้าเหลอืเกนิในยามนี้ ยิ่งรู้สกึโดดเดี่ยวเป็นเท่าทว ี ข้ามอิาจ

สมัผสัถงึฤดูใบไม้ผลอินัเจรญิงอกงาม ทั้งยงัแย้มรอยยิ้มไม่ออก

เข้าสู่ประตูเมืองซางชิว ข้าก้มหน้าหลบเลี่ยงฝูงชนอันแสนครึกครื้น  

มุ่งหน้าตรงไปยงัจวนไท่สื่อแห่งแคว้นซ่ง

ปีก่อน ผลจากสงครามกบฏอันล้มเหลวท�าให้สกุลเซี่ยงแห่งแคว้นซ่ง

ตกต�่าเสื่อมโทรม หลังจากสองพี่น้องเซี่ยงถุยและเซี่ยงเฉาเดินทางออกจาก

แคว้นซ่ง จื่อเหวย ไท่สื่อแห่งแคว้นซ่งกก็ลายเป็นขนุนางที่ซ่งกงให้ความส�าคญั

และไว้วางใจที่สดุ ก่อนนี้ยามอยูท่ี่แคว้นจิ้น ไท่สื่อโม่และอิ่นเกาต่างเคยเอ่ยถงึ

คนผู้นี้ให้ข้าฟัง อิ่นเกากล่าวว่า จื่อเหวยเชี่ยวชาญศาสตร์การท�านายดาราและ

ไขเอกลกัษณ์ ได้รบัการขนานนามว่าเป็นร่างทรงเทพ ขณะที่ไท่สื่อโม่กล่าวว่า 

จื่อเหวยมีความสามารถ ทั้งยังละโมบในทรัพย์สินเงินทอง มิอาจกระท�าการ

ใหญ่ หลงัจากมาถงึแคว้นซ่งข้าจงึได้รู้ ที่แท้จื่อเหวยไท่สื่อแห่งแคว้นซ่งยงัเป็น

เจ้าของหอฝูซูอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วหล้าด้วย ครึ่งปีก่อน ผู้ที่กักขังข้าไว้ 

ในแคว้นซ่งกค็อืเขา

วนันั้น ข้าลาจากอู๋ซวี่มาอย่างฉุกละหุก แต่เดมิคดิจะเดนิทางลงใต้ไป

ยังแคว้นฉู่ มิคาดว่ายามเดินทางผ่านแคว้นซ่งจะเจ็บป่วยล้มหมดสติอยู่บน 

ถนนในเมืองซางชิว หลายวันที่ล้มป่วย สติเลือนราง กระทั่งเมื่อข้าตื่นขึ้น 

อกีครั้ง ตวักเ็ข้ามาอยู่ในจวนไท่สื่อเสยีแล้ว แคว้นซ่งมกีฎเกณฑ์ไม่เป็นลาย-
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ลกัษณ์อกัษรอยู่ข้อหนึ่ง... ผู้เกดิในฐานะต้อยต�่า หากตดิหนี้บุญคุณชนชั้นสูง

ครั้งใหญ่ จะต้องขายตวัเป็นทาสเป็นการตอบแทน ข้าเป็นชาวบ้านต�่าต้อยซึ่ง

ไร้ฐานนัดรศกัดิ์ ทั้งจื่อเหวยผู้ให้ยารกัษาข้ายงับงัเอญิเป็นชนชั้นสูงผู้มอี�านาจ

ล�าดบัต้นๆ ของแคว้นซ่ง ด้วยเหตุนี้หลงัจากหายป่วย คนในจวนไท่สื่อจงึเหน็

ข้าเป็นทาสร่วมจวนไปโดยปรยิาย

เวลานั้นข้ายงักลวัว่าอูซ๋วี่จะมาหาข้า แม้ไม่มา กต้็องส่งสายลบัออกสบืหา

ข่าวคราวความเป็นไปของข้า ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจลงนามในสัญญาขายตัว 

อาศยัฐานะทาสหลบซ่อนอยู่ที่จวนไท่สื่อ

ขายตัวเองเพื่อคนที่ไม่สนใจไยดีข้าแม้แต่น้อย บัดนี้เมื่อมาย้อนคิดดู 

ช่างโง่งมจนน่าขนั

โชคดีที่แม้จื่อเหวยผู้นี้ละโมบในทรัพย์แต่ก็รักษาค�าสัตย์ หากยามที่ 

ยงัมชีวีติ ทาสในจวนสามารถสะสมเงนิให้เขาครบร้อยต�าลงึทอง เขากจ็ะเผา

หนงัสอืสญัญา ปล่อยทาสผู้นั้นเป็นอสิระ ครึ่งปีมานี้ เงนิที่ข้าสะสมให้จื่อเหวย

มากเกินกว่าร้อยต�าลึงทองไปเสียนานแล้ว วันนี้ข้าจะไปน�าหนังสือสัญญา

ขายตวัเป็นทาสแผ่นนั้นกลบัมา และออกเดนิทางสู่แคว้นฉู่เสยีที

ข้ายืนอยู่ที่หน้าประตูจวนไท่สื่อ สูดลมหายใจเข้าลึก ก่อนยกมือเคาะ

ประตูไม้ไป่บานใหญ่สดี�าทะมนึตรงหน้า

ครู่หนึ่งประตูก็เปิดออก บุรุษผู้มาเปิดประตูมีนามว่าซ่าน เป็นผู้ดูแล

จวนไทส่ื่อ ทั้งยงัเปน็แขกประจ�าของหอฝูซู ข้าไม่ชอบคนผูน้ี้ เหตเุพราะแววตา

ของเขาหลงัจากร�่าสรุามกัท�าให้ข้านกึถงึไขว่คุย่ผูน่้ารงัเกยีจเดยีดฉนัท์โดยไม่ทนั

รู้ตวัอยู่เสมอ

“คารวะผู้ดูแลจวน วันนี้ไท่สื่ออยู่ที่จวนหรือไม่” ข้ายืนค�านับอยู่นอก

ประตู

“อ้อ เป็นสือเหนียง358 กลับมาแล้ว!” ผู้ดูแลจวนแย้มยิ้ม เขามองข้า

358 เหนยีงเป็นค�าเรยีกหญงิสาวที่เคยผ่านพธิแีต่งงานแล้ว
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อย่างพจิารณา ก่อนที่มอืทั้งสองจะออกแรงผลกับานประตูไม้ฝั่งซ้าย “เวลานี้

ท่านเจ้าบ้านก�าลังสนทนากับแขกสองท่านอยู่ในสวน เจ้าเข้ามาก่อนเถิด!  

สองวนัก่อนท่านเจ้าบ้านยงัถามอยู่ว่าเจ้ากลบัมาแล้วหรอืไม่”

“ท�าให้ไท่สื่อเป็นกงัวลแล้ว” ข้ายกชายกระโปรงก้าวเท้าข้ามธรณปีระตู

สูงครึ่งฉื่อตรงหน้า เมื่อชายกระโปรงยกขึ้น รองเท้าปักข้างขวาก็โผล่ออกมา 

ผ้าไหมสแีดงหม่นอาบย้อมไปด้วยน�้าโคลนสกีะด�ากะด่าง ปลายรองเท้าซึ่งปัก

ลายดอกมู่จิ่นขาดเป็นรูโหว่ประมาณหนึ่งนิ้วมอื ด้ายเหนอืรูขาดแหว่ง เผยให้

เหน็ถุงเท้าสเีทาด�าสกปรกที่อยู่ด้านใน

ใบหน้าของข้าร้อนผ่าว รบีดงึเท้ากลบัมาจากด้านในประตู

“โธ่เอ๊ย เจ้ายังมิได้กลับไปที่เรือนสุราหรือ” ผู้ดูแลจวนซ่านใช้ดวงตา 

สเีหลอืงขุ่นของเขากวาดมองทั่วร่างข้ารอบหนึ่ง ก่อนยกมุมปากเอ่ยยิ้มๆ “เจ้า

มติ้องรบีร้อนถงึเพยีงนี้ หนงัสอืสญัญาของเจ้า ท่านเจ้าบ้านสั่งให้ข้าหาออกมา

เตรียมไว้ก่อนแล้ว ย่อมต้องคืนให้เจ้าอย่างแน่นอน เวลานี้ท่านเจ้าบ้านกับ 

จ้าวซื่อจื่อก�าลงัสนทนากนัอย่างออกรส ไม่มเีวลาว่างมาพบเจ้าในเรว็ๆ นี้หรอก 

มิสู้เจ้ากลับไปอาบน�้าแต่งกายที่เรือนสุราก่อน แล้วจึงกลับมาคารวะเขาก็ยัง 

ไม่สาย”

“ท่านกล่าวว่าแขกที่อยู่ในจวนเวลานี้คอืผู้ใดนะ!” วาจาของผู้ดูแลจวน

ซ่านเป็นราวกับสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงที่ข้างหูข้า หูทั้งสองของข้าอื้ออึง หัวใจ 

เจบ็ชาขึ้นทนัใด

“สกุลจ้าวแห่งแคว้นจิ้น เคยได้ยนิหรอืไม่ ซื่อจื่อซึ่งเพิ่งขึ้นรบัต�าแหน่ง

พาภรรยามาคารวะท่านเจ้าบ้าน ครานี้ท่านเจ้าบ้าน... ช่างเถดิ บอกไปเจ้ากไ็ม่

เข้าใจ อย่างไรเจ้ารีบกลับไปอาบน�้าช�าระกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าเสียก่อนค่อยมา

เถดิ! สภาพเช่นนี้หากถูกแขกพบเข้า จะเป็นการเสยีมารยาท”

เขาอยู่ในจวนไท่สื่อ เวลานี้เขาและภรรยาใหม่ของเขาอยู่ในจวนไท่สื่อ!

ข้าก�าแขนเสื้อเหลือบตามองเข้าไปในจวน ทว่าเท้าทั้งสองกลับก้าว 

ถอยหลงัอย่างมทินัรู้ตวั
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บนัไดหน้าจวนไท่สื่อสงูกว่าบ้านเรอืนคนทั่วไปเกอืบเท่าหนึ่ง ด้วยความ

ลนลานเท้าขวาของข้าเหยยีบลงอย่างไม่มั่นคง ขณะที่เท้าซ้ายยกขึ้นแล้ว เมื่อ

เท้าทั้งสองเหยยีบอากาศพร้อมกนั ทั้งร่างกล้็มกลิ้งตกจากบนัได เศษหนิเสยีดสี

ฝ่ามอืถลอกปอกเปิก เข่ากระแทกถูกบนัไดหนิแรงๆ สองครา ความเจบ็ปวด

อนัรุนแรงท�าให้ภาพตรงหน้ามดืดบั

“สอืเหนยีง เจ้าเป็นอะไรหรอืไม่?! เหตุใดจงึซุ่มซ่ามเช่นนี้เล่า!” ผู้ดูแล

จวนซ่านวิ่งลงจากบนัไดมากึ่งโอบกึ่งประคองข้าขึ้น

“ไม่เป็นไร ขายหน้าผู้ดูแลจวนแล้ว” ข้ากดัฟันลุกขึ้นยนื กระทั่งความ

รู้สกึวงิเวยีนค่อยๆ จางหาย จงึดิ้นหลบหลกีมอืของผู้ดูแลจวนซ่านซึ่งเกาะกุม

อยู่บนหน้าอกข้างขวาของข้า

“เฮ้อ อย่าอวดเก่งอกีเลย เหน็แล้วปวดใจยิ่งนกั สอืเหนยีง คนืนี้เปิด

ประตูทิ้งไว้ให้ข้าเถิด ข้าน�ายาไปให้เจ้าดีหรือไม่” ผู้ดูแลจวนซ่านโน้มกายลง

ปัดขาของข้า ทั้งยงับบีเอวข้าอกีสองครา

ข้ารู้ว่าเขาก�าลงับอกเป็นนยัถงึสิ่งใด ทั้งยงัเข้าใจว่าสิ่งนี้คอืปัญหาที่สตรี

ตัวคนเดียวไร้ญาติขาดมิตรจะต้องเผชิญในสักวัน หากเวลานี้ข้ายังสามารถ

ไตร่ตรองใช้ความคดิ หากเวลานี้จติใจของข้ามไิด้ใกล้แหลกสลาย เช่นนั้นข้า

คิดว่าตนเองคงสามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างเหมาะสม ทว่าเวลานี้ หัวใจ 

ของข้าเจ็บปวดจนแทบระเบิดออก สมองของข้ามีเพียงเสียงหนึ่งดังก้อง 

สะท้อนไปมาไม่หยุด... อู๋ซวี่มาแล้ว เขาแต่งภรรยาใหม่แล้ว!

ข้าต้องไปจากที่นี่ ข้ามอิาจให้เขาเหน็สภาพเช่นนี้ของข้า ข้าหมุนกายจะ

เดินจากไป ผู้ดูแลจวนซ่านกลับดึงรั้งแขนของข้าพัวพันไม่ยอมปล่อย “สือ

เหนยีง เจ้าตอบรบัเสยีเถดิ! บ้านของข้ามภีรรยาเพยีงคนเดยีว หากเจ้ายนิยอม

ติดตามข้า จากนี้ก็มิต้องล�าบากไร้ที่พึ่งพิงอาศัยอยู่ในเรือนสุราเพียงล�าพัง  

เจบ็ไข้ได้ป่วยกไ็ม่มคีนดูแล...”

“เจ้าปล่อยข้านะ!” ข้าหนักลบัไปผลกัผู้ดูแลจวนซ่านซึ่งฉุดรั้งข้ามยิอม

เลกิรา เขาโซเซไปด้านหลงัสองก้าว ก่อนล้มก้นกระแทกพื้นอย่างมทินัตั้งตวั
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ยามนี้เอง กลุ่มคนตัดฟืนซึ่งยืนดูเรื่องสนุกอยู่ที่ด้านหนึ่งต่างพากัน

หวัเราะเสยีงดงั

ใบหน้าของผู้ดูแลจวนซ่านพลนัแดงคล�้าเป็นสเีลอืดหม ูเขาผดุลกุขึ้นมา

สบถด่าว่าเหล่าคนตดัฟืนเสยีงดงั “หวัเราะอะไรกนั?! เศษสวะ พวกเศษสวะ

ชั้นต�่า! วางท่าทางบรสิุทธิ์สูงส่งอนัใด พวกไร้ค่า คดิว่าตนเองเลศิเลอมาจาก 

ที่ใดหรอื!”

เหล่าคนตัดฟืนถูกท่าทางของเขาท�าให้ตื่นกลัว จึงพากันแบกไม้ฟืน 

วิ่งหนไีปอย่างรวดเรว็

ข้าหมนุกายเดนิจากมาอย่างเงยีบงนั เลบ็มอืทั้งสบิจกิลกึลงในบาดแผล

บนฝ่ามอื เจบ็... แต่กลบัยงัเจบ็ปวดไม่มากพอ อาสอื นี่คอืสิ่งที่เจ้าเลอืก ครา

นั้นเมื่อตดัสนิใจทอดทิ้งเขา ทอดทิ้งฐานะเทพเซยีน เช่นนั้นเจ้ากจ็�าต้องกดัฟัน

แบกรบัความเจบ็ปวดทั้งหมดที่เกดิขึ้น

ฝืนทนความคิดถึงคือความเจ็บปวด ถูกลบหลู่เหยียดหยามคือความ

เจบ็ปวด ได้ยนิว่าเขาแต่งภรรยาใหม่รบัต�าแหน่งซื่อจื่อคอืความเจบ็ปวด ทว่า

ข้าไม่อยากพ่ายแพ้ให้แก่ความเจบ็ปวดนี้ เพราะหากข้าร�่าร้องว่าเจบ็ปวด หาก

ข้าหลั่งน�้าตา นั่นหมายถงึข้ายอมรบัว่าตนเองเสยีใจกบัสิ่งที่ตนเลอืก ข้าหวาด

กลวัความเสยีใจภายหลงั ความเสยีใจภายหลงัคอืยาพษิที่ร้ายแรงที่สดุในโลก

นี้ มนัจะหลอมละลายอยู่ในเลอืดเนื้อ คดิอยากให้เจบ็ปวดเมื่อใด กต็้องทน

รบัความเจบ็นั้นอย่างไม่มทีางเลอืก

ทั้งวันข้าเดินวนเวียนอยู่บนถนนใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยรถราและฝูงชน

ขวกัไขว่อย่างไร้จดุหมาย ข้าอยากซื้อสรุาสกักากรอกปากตนเองให้เมามาย แต่

กก็ลวัว่าหากเมามายไม่ได้สต ิตนเองจะวิ่งกลบัไปหาเขาที่จวนไท่สื่อ บอกเขา

ว่า... ข้าเจ็บปวดเหลือเกิน ข้ารอท่านเป็นเวลาสองร้อยสี่วัน ข้ากลัวว่าสักวัน

หนึ่งท่านจะลมืเลอืนข้า ข้าจะลมืเลอืนท่าน ข้ากลวัว่าวนัหนึ่ง ข้าจะมใิช่อาสอื 

มใิช่จื่ออั้นอกีต่อไป เป็นเพยีงหญงิโรงสุราขี้เมาคนหนึ่งในหอฝูซูแห่งแคว้นซ่ง 

แก่ชราผ่านพ้นวนัเวลาอย่างโดดเดี่ยว กลบัมเิหลอืสิ่งใดให้จดจ�า
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แต่ไรข้ากห็าใช่คนเข้มแขง็ ข้ารู้ว่าตนเองอ่อนแอ จงึต้องกดัฟันเรยีนรู้

ที่จะแขง็แกร่ง

ตะวันลับเหลี่ยมเขาทางทิศตะวันตก ฝูงนกอ่อนแรงกลับคืนสู่รัง  

ยามเมื่อขา้ลากฝีเทา้อนัหนกัหน่วงกลบัมาถงึหอฝูซู อาคารสองชั้นมงุกระเบื้อง

สีเขียวก็สว่างไสวไปด้วยแสงเทียน ด้านในเต็มไปด้วยแขกผู้มาร�่าสุราหา 

ความส�าราญ ทว่าความรื่นเริงมักเป็นความรื่นเริงของผู้อื่นเสมอ ส�าหรับข้า  

นี่ยังคงเป็นราตรีแห่งความโศกเศร้าโดดเดี่ยว ข้าเหน็ดเหนื่อย เหนื่อยเสีย 

จนไร้เรี่ยวแรงเศร้าเสยีใจ เพยีงต้องการปิดตาลงนอนหลบัสกัตื่นหนึ่ง

แต่ยามเมื่อข้าเดินผ่านป่าไผ่ฝั่งตะวันตกของหอฝูซูกลับไปยังเรือน 

สุรา กลับพบว่าที่แท้การนอนหลับก็เป็นเรื่องเพ้อฝันมากเกินไปส�าหรับข้าเช่น

กนั

ประตขูองเรอืนสุราถกูคนปิดจากด้านใน แสงไฟเลอืนรางลอดผ่านช่อง

ระหว่างบานประตู... มคีนก�าลงัรอข้าอยู่

เป็นผู้ดูแลจวนคิ้วบางดวงตาขุ่นมวัผู้นั้นกระมงั เวลานี้นอกจากเขายงั

จะมผีู้ใดรอคอยข้าอยู่ที่นี่อกี วนันี้ข้าท�าให้เขาอบัอายต่อหน้าธารก�านลั เวลานี้

เขาจงึรอให้ข้ามาชดใช้ความผดิถงึที่หรอื เขาต้องการท�าสิ่งใด เหยยีดหยามข้า 

ตบตดี่าทอข้า หรอืจะข่มเหงครอบครองข้าอย่างไม่ไว้หน้า?

ข้าจับจ้องไปยังประตูไม้ไผ่ซึ่งปิดสนิทอยู่ตรงหน้า เสียงร้องแหลมสูง

บางเบาแทบขาดใจของนักร้องร�าในหอฝูซูดังแว่วมา ข้าหมุนกายเดินกลับไป

สองก้าว ก่อนจบัชายกระโปรงยกเท้าถบีลงบนบานประตู

“ไยจึงท�ากับข้าเช่นนี้ เพราะเหตุใด?! เจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ แม้ข้าเป็น 

กองเศษสวะก็จะมิยอมให้เจ้ามาย�่ายีข่มเหง! เจ้าหลบๆ ซ่อนๆ ท�าสิ่งใดอยู ่

ข้างใน ออกมาเดี๋ยวนี้!” ข้าอดกลั้นมาทั้งวัน แต่เดิมเข้าใจว่าตนเองสามารถ 

อดกลั้นต่อไปได้ แต่เมื่อถึงที่สุด กลับถูกขนนกอันหนึ่งซึ่งร่วงหล่นใส่ศีรษะ 

กดทบัจนพงัทลาย ความเกบ็กด ความน้อยใจ ความเจบ็ปวดตลอดระยะเวลา
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ครึ่งปีที่ผ่านมา พลันปะทุออกมาราวกับเปลวเพลิงร้อนแรงใต้ดินทลายผ่าน 

ชั้นหนิผา

ข้าทั้งถบีทั้งร้องตะโกนใส่ประตูไม้ไผ่ น�้าตาทะลกัทลายลงมาราวท�านบ

แตก กี่ปีมาแล้ว นบัแต่รบัปากอู่เฟิงว่าจะสลดัทิ้งความโหดร้ายแขง็กร้าวของ

ตน ข้ากม็เิคยกระท�าการบ้าคลั่งเช่นนี้อกี บดันี้ข้าไม่เหลอืสิ่งใดอกีแล้ว ไม่มี

ท่านแม่ ไม่มซีื่อเอ๋อร์ ไม่มอีู๋เสยี ไม่มอีู่เฟิง และไม่มอีู๋ซวี่ ที่สุดข้ากย็้อนกลบั

ไปยังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง ทว่าข้าในเวลานี้จะตามหาเกราะหุ้มหนามแหลมซึ่ง 

สลดัทิ้งไปกลบัมาจากที่ใดเล่า...

ก่อนที่ข้าจะถูกน�้าตาแห่งความหวาดกลัวของตนปกคลุม ประตูไม้ไผ ่

ก็ส่งเสียง ‘แอ๊ด’ เปิดออก เบื้องหลังบานประตูคือเฉินหนี้ผู้มีสีหน้าตะลึง 

ตะลาน

“เจ้าเองหรือ...” ข้ามองหน้าเฉินหนี้ พลางลดก�าปั้นของตนลงอย่าง

กระอกักระอ่วน ในสายตาของเขา เวลานี้สภาพของข้าต้องมติ่างอนัใดกบัสตรี

วปิลาสเป็นแน่ เดนิทางจากแคว้นฉมีายงัแคว้นซ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งเดอืนกว่าๆ 

ผวิสองข้างแก้มต่างถูกลมหนาวกดักร่อนจนปรแิตกบวมแดง เวลานี้รอยแตก

เหล่านั้นถูกน�้าตาเอ่อนอง ใบหน้าของข้าแสบร้อนเจบ็ปวดยิ่งนกั

“เจ้าเป็นอะไร เจ้าไปที่ใดมาหรอื” เฉนิหนี้ก้าวออกจากประตูไม้ไผ่อย่าง

เร่งร้อน

“ข้าไปที่อ้ายหลงิ” ข้าก้มหน้าปาดน�้าตา หลบเลี่ยงสายตาส�ารวจตรวจตรา

ของเขาพลางก้าวเท้าเข้าสู่เรือนสุรา “เหตุใดเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่ เจ้ามิได้เดินทาง 

ไปที่แคว้นจิ้นหรอื เหตุใดจงึกลบัมาเรว็เพยีงนี้”

“กลบัมาตั้งแต่เมื่อครึ่งเดอืนก่อนแล้ว” เฉนิหนี้ปิดประต ูก่อนก้าวยาวๆ 

เข้ามาขวางทางข้า “มคีนรงัแกเจ้าหรอื”

“ท่านเฉิน เวลานี้ข้าไม่เหลือก�าลังจะสนทนาอีกแล้ว ปล่อยข้าไปนอน

เถดิ ข้าเหนื่อยยิ่งนกั”

ได้ยนิเช่นนั้น เฉนิหนี้ไม่ขยบัเขยื้อนแม้แต่น้อย เขาก้มหน้าลงมองข้า 
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ยนืนิ่งอยู่ตรงหน้าราวกบัภูผาสูงซึ่งตั้งตระหง่าน

ข้าเงยหน้ามองเขาอย่างไร้หนทาง ข้ารู้ว่าพฤติกรรมของตนเมื่อครู่ 

ผดิปกตแิละน่ากลวัยิ่งนกั ทว่าเวลานี้ข้าไม่มเีรี่ยวแรงจะอธบิายสิ่งใดให้เขาฟัง

อกีแล้ว

ท่ามกลางความมดื พวกเรามองสบตาอกีฝ่าย นิ่งงนัมเิอ่ยวาจาอยู่เช่น

นั้น แววตาของเขาวาวโรจน์ราวเปลวเพลิง ขณะที่แววตาของข้าว่างเปล่าราว

ซากขี้เถ้า ครู่หนึ่งหลังจากนั้น ที่สุดเขาก็ขยับกาย หยิบถังไม้ซึ่งวางอยู่ข้าง 

ขั้นบนัไดขึ้นมา

“เจ้าจะท�าสิ่งใด” ข้าเอ่ยถามอย่างอ่อนแรง

“ไปตกัน�้ามาให้เจ้า เจ้าดูย�่าแย่ยิ่งนกั” สายตาของเขาเบนมายงัแก้มซึ่ง

ปรแิตกของข้า ข้าแค่นหวัเราะคราหนึ่ง โยนห่อผ้าลงบนเสื่อต้นกกหน้าประตู

เรอืน ก่อนถอดรองเท้าก้าวขึ้นบนัได 

“ท่านเฉนิ เจ้ามต้ิองดต่ีอข้าถงึเพยีงนี้ ข้าหาได้มคีวามส�าคญัต่อสกลุจ้าว

อกีแล้ว และข้าจะไม่ยอมถูกสกุลเฉนิใช้ประโยชน์อกี หากเฉนิผานเป็นคนส่ง

เจ้ามาหาข้าที่แคว้นซ่ง เช่นนั้นเจ้ากส็ามารถกลบัไปได้แล้ว”

“ยามเมื่อสหายต้องการความช่วยเหลอื ข้าไม่มวีนัหนัหลงัจากไป”

ข้าหันหน้ากลับไปเมื่อได้ยินเช่นนั้น ดวงจันทร์สุกสกาวลอยขึ้นเหนือ

ยอดเขาทางทศิตะวนัออก ใบหน้าจรงิใจซึ่งอาบด้วยแสงจนัทร์สฟ้ีาของเฉนิหนี้

สะท้อนเข้าสู่ดวงตาข้าอย่างแจ่มชดั ข้าจบัจ้องเขา ตะลงึงนัชั่วครู่ ก่อนจะเอ่ย

ขึ้นอย่างเยน็ชา “เจ้าเข้าใจผดิแล้ว ข้ามใิช่สหายของเจ้า และหาได้ต้องการความ

ช่วยเหลอืจากเจ้า”

ข้าเข้าใจว่าคนสงวนวาจาเช่นเขาจะเลือกจากไปอย่างเงียบงัน แต่ข้า 

ลืมไปว่าเขาคือบุรุษซึ่งถูกผู้คนขนานนามว่า ‘ยอดบุรุษผู้เปี่ยมคุณธรรม’ เขา 

มไิยดกีารปฏเิสธอย่างเยน็ชาใส่อารมณ์ราวกบัเดก็ของข้าแม้แต่น้อย

“พยักหน้ายิ้มแย้มให้กันบนถนนคือสหาย ร่วมโต๊ะยกถ้วยร�่าสุราคือ

สหาย เจ้าเคยช่วยชวีติข้า เจ้ารกัษาสญัญาส่งวญิญาณพี่น้องนบัแสนที่อ้ายหลงิ
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แทนข้า แม้เจ้ามยินิดเีป็นสหายกบัข้า ข้ากย็งัคงเหน็เจ้าเป็นสหาย ขาของเจ้า

ได้รับบาดเจ็บ หากไม่ต้องการตอบรับความรู้สึกของข้า ก็คิดเสียว่าข้าเป็น

คนนอกผู้มากเรื่องแล้วกนั!”

เขาหยิบถังหมุนกาย ข้าพลันเอ่ยปากรั้งเขาอย่างมิทันรู้ตัว “เฉินหนี้  

เหตุใดเจ้าจงึเดนิทางออกจากแคว้นฉ”ี

“เพราะดาบเล่มนี้” เฉินหนี้แตะดาบพลางหันกลับมา “หลังจากฉีโหว

สิ้นพระชนม์ ท่านอัครเสนาบดีต้องการกวาดล้างเหล่าขุนนางต้าฟูที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกบัอคัรเสนาบดฝ่ีายขวาทั้งหมดในราชส�านกั ดาบของข้าเล่มนี้สามารถ

สงัหารคนโดยไม่เปรอะเลอืด ก่อนออกจากแคว้นฉข้ีาสงัหารคนไปยี่สบิเจด็ศพ 

ซื่อจื่อไม่ต้องการให้ข้าอยูท่ี่เมอืงหลนิจอืสงัหารคนแทนท่านอคัรเสนาบดต่ีอไป 

จงึให้อสิระข้าเป็นเวลาสามปี ซื่อจื่อมไิด้มอบค�าสั่งใดแก่ข้า เพยีงกล่าวว่ายาม

เมื่อข้าเดนิทางผ่านเมอืงซนิเจี้ยง หากได้พบเจ้า กช็่วยกล่าวขอบคุณแทนเขา

และอาซู่ด้วย”

ขอบคุณข้า ขอบคุณสิ่งใดเล่า

เป็นมติร เป็นศตัรู ทุกคราที่ข้าจมดิ่งลงสู่หุบเหวลกึ ผู้ที่ยื่นมอืฉุดรั้งข้า

มักเป็น ‘ศัตรู’ ของข้าเสมอ บางทีอาจเป็นเช่นที่อาซู่กล่าวในวันนั้น แต่เดิม 

บนโลกนี้กไ็ม่มมีติรแท้และศตัรูที่ถาวร!

ข้าถอนหายใจเบาๆ ก่อนเงยหน้าขึ้นเอ่ยกบัเฉนิหนี้ “พวกเขาไม่จ�าเป็น

ต้องขอบคุณข้า เจ้าเองก็ไม่ติดค้างสิ่งใดกับข้า ขอโทษด้วย วันนี้ข้าประสบ 

สิ่งไม่ดมีามากนกั เวลานี้ไม่รู้ว่าควรกล่าวสิ่งใด”

“ไม่อยากพูดกม็ติ้องบบีบงัคบัให้ตนเองพูดหรอก ข้าเข้าใจด”ี เฉนิหนี้

พยกัหน้าให้ข้าเบาๆ ก่อนจะถอืถงัน�้าหมุนกายเดนิจากไป

ข้าเหม่อมองภาพแผ่นหลังของเขา พลางกลืนค�าสองค�าซึ่งติดอยู่ที่ 

รมิฝีปากกลบัไป

ก้าวขึ้นบนัได ผลกัเปิดประต ูสามเดอืนที่ไม่อยู่ ห้องของข้ากลบัสะอาด

สะอ้านผดิปกต ิกลิ่นก�ายานฟางจื่ออนับางเบาแผ่กระจายอยู่ท่ามกลางอากาศ
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อบอุ่น เตียงนอน โต๊ะหนังสือ สิ่งของทุกชิ้นในห้องจัดวางเหมือนยามที่ข้า 

จากไปไม่มผีดิเพี้ยน ความแตกต่างเดยีวกค็อืข้างโต๊ะเตี้ยรมิหน้าต่างมทีี่นอน

และผ้าห่มสฟี้าชุดหนึ่งเพิ่มขึ้นมา

ยามเมื่อเฉนิหนี้ยกอ่างน�้าเข้ามาในห้อง ข้าก�าลงัจบัจ้องไปยงัที่นอนนั้น

อย่างเหม่อลอย พลางคดิว่าหลงัออกจากเมอืงหลนิจอืเขากไ็ม่มบ้ีานให้กลบัไป

เช่นเดยีวกบัข้าใช่หรอืไม่

เฉินหนี้วางอ่างน�้าลงตรงหน้าข้า รีบเดินไปที่ข้างผนัง ม้วนเก็บที่นอน 

สีค่อนข้างเก่าชุดนั้นขึ้นมา “คืนนี้ข้าจะย้ายออกไป เจ้าวางใจเถิด ข้าไม่ได้ 

เคลื่อนย้ายสิ่งของของเจ้า”

“ระหว่างที่ข้าไม่อยู่ เจ้าอาศยัอยู่ที่เรอืนสุรามาโดยตลอดหรอื” ข้าถาม

“ในขบวนการค้าไม่มสีรุา ดื่มสรุาที่เจ้าหมกับ่มจนเคยชนิ กลนืสรุาผสม

น�้าในเมอืงซนิเจี้ยงเหล่านั้นไม่ลงเสยีแล้ว ข้าอยู่ที่แคว้นจิ้นต่อไปไม่ไหว เดนิ

ทางกลับมาถึงตั้งแต่ก่อนปีใหม่ แต่เดิมคิดจะมาร�่าสุราอวี้จินที่เจ้าหมักบ่ม 

ยามเฝ้าปี มคิาดว่าเจ้าจะเดนิทางไปแคว้นฉ”ี

“ฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา ข้ามิได้บ่มสุราอวี้จิน” ข้าหยิบผ้าเช็ดหน้าออก

จากอกเสื้อ ค่อยๆ จุ่มผ้าลงในน�้าทลีะน้อย

“ออื หลงัจากกลบัมาข้ากร็ู้แล้ว เวลานั้นเจ้าไม่อยู่ ทั้งหอฝูซูยงัขาดคน

ดูแลเรือนสุราพอดี ข้าจึงย้ายเข้ามาอาศัย ไม่มีค่าจ้าง มีเพียงสุราฝูไป๋วันละ 

ครึ่งกาพอให้ดบักระหาย” เฉนิหนี้หยบิแถบผ้าสเีทาด�าเส้นหนึ่งออกจากอกเสื้อ 

เคลื่อนไหวเพียงไม่กี่คราก็มัดที่นอนซึ่งม้วนเก็บเรียบร้อยกลายเป็นห่อผ้าซึ่ง

สามารถสะพายขึ้นหลงั

“เจ้าดื่มสุราของอาซู่จนเคยชิน ออกจากเมืองหลินจือก็หาสุราซึ่งมีรส

ถูกปากมไิด้ จงึตามหาสุรามาจนถงึหอฝูซูใช่หรอืไม่”

เฉินหนี้หัวเราะเสียงเบาสองครา หาได้เอ่ยปฏิเสธ ข้าหันหลังให้เขา  

เช็ดล้างคราบน�้าตาบนใบหน้า ก่อนน�าผ้าซึ่งบิดแห้งแล้วไปแขวนไว้ที่หน้าต่าง 

“คืนนี้รั้งอยู่ก่อนเถิด ข้าจะไปจัดห้องเล็กส�าหรับเก็บเครื่องหอมและไหเปล่า 
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ให้เจ้า เวลานี้พ้นท้ายปีมาแล้ว อย่าดื่มสุราอวี้จินอีกเลย ในโรงเก็บสุรายังม ี

ยาโฉวเซียงไหเล็กๆ ที่ข้าแอบเก็บไว้ หากเจ้าไม่รังเกียจรสขมของมัน คืนนี้ 

กด็ื่มเสยีให้หมดเป็นเพื่อนข้าเถดิ!”

“มสีุราให้ดื่ม ข้าจะรงัเกยีจได้อย่างไร” เขายิ้ม หยบิที่นอนซึ่งม้วนและ

มดัเรยีบร้อยแล้วขึ้นมาถอืไว้ ก่อนก้าวยาวๆ ตรงไปหน้าประตหู้อง “ขาของเจา้

มแีผล นั่งรออยู่ในห้องเถดิ สุราซ่อนอยู่ที่ใด ข้าจะไปยกมา”

“ซ่อนอยู่ในมุมตะวนัออกเฉยีงเหนอืของกองรวงข้าว”

“ได้” เฉนิหนี้พยกัหน้า หนักายเปิดประตู กลบัดงึเท้าที่ก้าวออกไปกลบั

เข้ามาอกีครั้ง “อาสอื เหตุใดจงึต้องหมกับ่มยาโฉวเซยีงให้มรีสขมเพยีงนั้น”

“ขมจึงจะระงับความโศกเศร้า359 ได้อย่างไรเล่า” ข้าหัวเราะเสียงเบา 

ก่อนก้มหน้าลง

ยามราตร ีเฉนิหนี้ร�่าสุรายาโฉวเซยีงถ้วยแล้วถ้วยเล่าเป็นเพื่อนข้า ยาม

ปกติเขาผู้นี้มิเอ่ยวาจา แม้ร�่าสุรา วาจาของเขาก็ยังคงน้อยยิ่งนัก สกุลจ้าว 

แต่งตั้งซื่อจื่อคนใหม่ ซื่อจื่อแต่งภรรยาใหม่จากเผ่าตี๋ เมื่อเดนิทางไปถงึเมอืง

ซนิเจี้ยง เรื่องใหญ่เพยีงนี้เขาไม่มทีางไม่ได้ข่าว ทว่าราตรนีี้ เขาหาได้เอื้อนเอ่ย

หวัข้อสนทนาเกี่ยวกบัสกุลจ้าวออกมาแม้สกัประโยค

ขา้ร�่าสรุาเอนพงิบานหน้าต่างมองออกไปยงัดวงจนัทร์เหนอืผนืฟ้าอย่าง

เหม่อลอย เฉนิหนี้นั่งอยู่ข้างกายข้า ดื่มสุรายาโฉวเซยีงหมดถ้วยอกีครั้ง เขา

กล่าว “หากเจ้าเป็นบุรุษ ข้าอาจจะรู้ว่าควรปลอบใจเจ้าเช่นไร” 

ข้ากลืนสุรารสขมในปาก หันไปแย่งถ้วยหูในมือเขาด้วยรอยยิ้มกว้าง 

“ท่านเฉนิ อย่าดื่มเลย ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบยาโฉวเซยีง” เขาเป็นคนดทีี่ไม่สนัทดั

การเอ่ยปฏิเสธ เขาไม่รู้ว่า สิ่งที่ข้ารู้สึกขอบคุณซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้  

กค็อืความเงยีบงนัอนัล�้าค่าของเขา

หาก... ยามเมื่อดวงจนัทร์สเีงนิยวงลอยขึ้นสู่กลางผนืฟ้า เสยีงเคาะจาก

359 ยาโฉวเซยีงแปลว่ากลิ่นหอมซึ่งสามารถระงบัความเศร้าโศก
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ด้านนอกประตไูม้ไผ่มไิด้ดงัขึ้น ข้าคดิว่าเฉนิหนี้ต้องได้ฟังค�าขอบคุณซึ่งส่งออก

มาจากใจจรงิของข้าอย่างแน่นอน

“มีผู้ใดอยู่หรือไม่” เสียงดังกังวานของบุรุษผู้หนึ่งแหวกผ่านความ 

เงยีบงนัในยามค�่าคนื

เมื่อได้ยนิเสยีงนี้ สุรายาโฉวเซยีงทั้งถ้วยในมอืข้าพลนัหกกระจาย



เก้าสิบแปด
สรรพสิ่งล้วนแปรผัน

ข้าไม่ได้ยนิเสยีงนี้มานานเพยีงใดแล้ว ยามเมื่อเสยีงของเขาลอดผ่าน

ประตูไม้ไผ่มาถึงหูของข้า ข้าเกือบเข้าใจว่านี่คือความฝันงดงามน่าหลงใหล 

แต่อย่างไรกต็้องตื่นขึ้น สองร้อยกว่าทวิาราตร ี ส�าหรบัข้ายามค�่าคนืเป็นเวลา

แห่งความสุขมากกว่ากลางวันเสมอ เหตุเพราะหากอยู่ในความฝัน ข้าจะ

สามารถพบกับเขาอีกครั้ง จะสามารถซึมซับการเอาอกเอาใจของเขาได้ตาม

อ�าเภอใจ โดยไม่ต้องกงัวลถงึสิ่งใด ทว่าราตรนีี้ เขาปรากฏตวัขึ้นในโลกของข้า

จรงิๆ ขณะที่ข้ากลบัเจบ็ปวดจนนกึอยากตื่นขึ้นจากความฝันอนัแสนทรมาน

อู๋ซวี่มาแล้ว พาภรรยาผู้งดงามสูงส่งดั่งดวงอาทติย์ในต้นเดอืนสามมา

เคาะเรยีกอยู่หน้าประตูเรอืนสุรา

เฉินหนี้เปิดประตูแทนข้า ข้ายกมือปิดปากซ่อนกายอยู่เบื้องหลังบาน

หน้าต่างราวกบัโจรถ่อยผู้ไม่อาจสู้แสงสว่าง

“ฟูจวนิ สุราจูเหยยีนถวัของหอฝูซูรสชาตดิจีรงิๆ ข้าจะซื้อกลบัไปห้าไห 

สามไหพวกเราเก็บไว้ดื่มเอง อีกสองไหมอบให้พี่หญิงใหญ่และไต้หวาง360  

360 ชื่อเรยีกต�าแหน่งเจ้าผู้ครองแคว้นไต้
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ดหีรอืไม่” ภรรยาใหม่ของเขาสวมชุดสแีดงร้อนแรงราวกบัเปลวเพลงิ ใบหน้า

หวานล�้า สนัจมูกสูงโด่ง นางกล่าวภาษาจิ้นอย่างมใิคร่คุ้นเคย ทว่าสิ่งนี้กลบั

เพิ่มความอ่อนหวานนุ่มนวลให้ใบหน้าคมคายของนางอย่างน่าประหลาด

อู๋ซวี่โอบเอวบางของภรรยาผู้งดงามราวกับบริเวณรอบด้านร้างไร้ผู้คน 

เขามองนางพลางแย้มยิ้ม ยิ้มอย่างลุม่หลงล่องลอย คล้ายหญงิงามข้างกายคอื

บ่อเกิดแห่งความส�าราญทั้งปวงของเขาในเวลานี้ “พี่หญิงใหญ่ไม่ชอบสุรารส

หวานเลี่ยนเช่นนี้ หากเจ้าชอบกเ็กบ็ทั้งหมดไว้ดื่มเองเถดิ! แต่ถ้าร�่าสุรา ห้าม

เจ้าออกจากจวนไปขี่ม้า ระวงัจะตกลงจากหลงัม้า” เขาแตะปลายจมูกของนาง

เบาๆ เช่นเดยีวกบัที่เขาเคยใช้ปลายนิ้วอนัอบอุ่นแตะจมูกอนัเยน็เฉยีบของข้า

มานบัครั้งไม่ถ้วน

แต่ก่อนหากอยู่ต่อหน้าผู้อื่น ข้ามักไม่คุ้นเคยการกระท�าใกล้ชิดสนิท

สนมเช่นนี้ของเขา แต่ภรรยาของเขาชอบใจนกั นางองิแอบไหล่เขา ลกัยิ้มสอง

ข้างแก้มราวกบัจะหลั่งน�้าผึ้งหอมหวานออกมาได้ “ฟูจวนิ ท่านดตี่อข้าถงึเพยีง

นี้ ข้าจะเชื่อฟังท่านทุกเรื่อง...” นางเงยหน้ามองอู๋ซวี่ อู๋ซวี่ก้มหน้าเอ่ยกระซบิ

บางสิ่งข้างหนูาง นางซกุหน้าลงในอ้อมแขนเขาอย่างเขนิอาย ดูคล้ายนกนางแอ่น

ตวัน้อยซึ่งบนิกลบัรงั

ท่ามกลางความมืด ใจข้าพลันปริแตกเกิดรอยร้าว เสียง ‘เปรี๊ยะ’  

ดังก้องกังวาน ข้าเข้าใจว่าเขาจะได้ยิน ทว่ายามเมื่อมีเสียงหัวเราะ บุรุษมัก 

ไม่ได้ยนิเสยีงหวัใจแตกสลาย

อู๋ซวี่ลูบไล้เส้นผมเป็นลอนยาวของสตรเีผ่าตี๋ เขายิ้มกว้างพลางหนัมอง

เฉนิหนี้ซึ่งยนือยู่ด้านหนึ่ง “พี่เฉนิช่างมอีารมณ์สนุทรย์ีนกั สละทิ้งกองทพัทหาร

นับพันนาย ปฏิเสธเมืองศักดินาสามแห่ง กลับมาอาศัยอยู่ในเรือนสุราของ 

หอฝูซูแห่งนี้แทน อย่างไร หรอืในเรอืนสุราแห่งนี้แอบซ่อนเทพอี๋ตี๋เอาไว้ ท�าให้

พี่เฉนิอาลยัอาวรณ์มอิาจจากไปเช่นนี้”

นอกหน้าต่าง เฉินหนี้ประคองดาบพลางเอ่ยตอบ นิ้วทั้งสิบของข้าก�า

กรอบหน้าต่างแน่น คดิอยากฟังเสยีงของพวกเขาให้ชดัเจน แต่กลบัไม่ได้ยนิ
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สิ่งใด ข้าได้ยินเพียงเสียงหัวใจดวงหนึ่งปริแตก ดังก้องกังวาน แหลกสลาย

เป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อยหล่นกระจายทั่วพื้น

สุราที่หมักบ่มเป็นเวลาหกเดือนกว่าๆ สตรีผู้งดงามเจิดจ้าราวแสง

อาทิตย์กลับใช้เวลาเพียงหนึ่งเค่อขนย้ายจนโรงสุราของข้าว่างเปล่า ยามเมื่อ

เฉนิหนี้ยกกล่องบรรจมุกุหยกอนัล�้าค่าและเยน็เฉยีบวางลงตรงหน้าข้า ข้ากอ็ุม้

กล่องฝังมุกสดี�าใบนั้นโยนใส่ก�าแพงโดยแรงราวกบัคนเสยีสติ

“เหตุใดเขาจงึแต่งภรรยา เหตุใดเขาจงึไม่มาหาข้า เหตุใดเขาจงึเชื่อค�า

โกหกของข้า ทั้งที่เขารู้ว่าผู้ที่อยู่ในใจของข้าคอืเขา ทั้งที่เขารู้ว่าข้าจากมาเช่นนี้

ก็เพื่อเขา... ทั้งที่เขาเคยกล่าวว่าตนเองแต่งงานกับข้าแล้ว มิอาจแต่งกับสตรี

อื่นอีก... เขาต่างหากที่เป็นคนหลอกลวง เขาคือคนหลอกลวง!” ข้าย่อกาย 

กรดีร้องเสยีงดงัอยูบ่นพื้น กระทั่งยามที่วาจาเชอืดเฉอืนหวัใจเหล่านั้นพ้นออก

จากปาก ข้าจึงรู้ตัวว่า... ที่แท้ในใจของตนเองก็มีความแค้นเคืองอันลึกล�้า 

ถงึเพยีงนี้

ที่แท้สิ่งที่ข้ารอคอยมาโดยตลอด กค็อืหลงัจากแยกจากกนั เขาจะไม่มี

ความสุขเช่นเดยีวกบัข้า

ข้าทรุดกายล้มลงกบัพื้นร�่าไห้จนไร้เสยีง อาจเพราะความไร้เยื่อใยและ

ความสุขของอู๋ซวี่ อาจเพราะความอปัลกัษณ์และจอมปลอมของตวัข้าเอง

เฉนิหนี้ยงัคงไม่รู้ว่าจะปลอบโยนข้าเช่นไร เขายนือยู่ตรงหน้าข้า มองดู

ข้าร้องไห้สะอกึสะอื้นหายใจตดิขดั ข้าจ�าไม่ได้ว่าเขาจากไปเมื่อใด เช่นเดยีวกบั

ที่ข้ามองไม่เหน็แผ่นหลงัของอู๋ซวี่ยามเขาเดนิจากไป

ในขณะที่ข้าร้องไห้จนไม่เหลอืน�้าตาให้ไหลรนิ เฉนิหนี้กก็ลบัมา เขาวาง

สารแผ่นไม้ขนาดประมาณหนึ่งฝ่ามอืลงที่ข้างมอืข้า “อาสอื นี่คอืหนงัสอืสญัญา

ขายตัวเป็นทาสของเจ้า เมื่อเผามันเจ้าก็จะเป็นอิสระ ชาติภพนี้ เจ้าควรจะมี

ชวีติอยู่เพื่อตวัเองสกัครั้งหนึ่ง”

ชาตภิพนี้ควรจะมชีวีติอยู่เพื่อตวัเองสกัครั้งหนึ่ง ประโยคนี้เป็นราวกบั

มนตราท�าลายค�าสาป จุดประกายเปลวไฟดวงหนึ่งขึ้นกลางช่องอกอันมืดมิด
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ของข้า ข้าพยายามยนักายขึ้นจากพื้น ลุกขึ้นจุดไฟเผาหนงัสอืสญัญาซึ่งเขยีน

ชื่อของข้าแผ่นนั้น

ท่ามกลางกลุ่มควันซึ่งส่งกลิ่นหอมประหลาดฟุ้งกระจาย ข้าไม่รู้สึกถึง

ความยินดีของการได้รับอิสระ เหตุเพราะพันธนาการซึ่งร้อยรัดกักขังตัวข้า  

หาใช่สารไม้แผ่นนี้

ความรกั... ข้ามรีกัที่มอิาจปล่อยวางมากเกนิไป จงึถูกก�าหนดให้มอิาจ

เป็นอสิระไปตลอดกาล

เล่าลอืว่าที่ดนิแดนจงิ361 ของแคว้นฉู่ทางใต้มทีะเลสาบขนาดใหญ่นาม

ว่าอวิ๋นเมิ่ง กว้างไกลไร้ขอบเขต ม่านหมอกปกคลุมเหนอืผนืน�้า เหยยีนตี้362 

เคยปลูกหญ้าลืมทุกข์พันต้นไว้ใต้ทะเลสาบอวิ๋นเมิ่ง หญ้าเซียนซึ่งเติบโต 

ในเดอืนสาม แห้งเหี่ยวในเดอืนสี่ กนิแล้วสามารถลมืเลอืนความรกัและความ

ทุกข์ใจ ข้าคดิว่า ครานี้ข้าต้องเดนิทางไปยงัแคว้นฉู่จรงิๆ เสยีแล้ว

...

ข้าขี่ม้าเหยียบย�่าเส้นทางซึ่งเต็มไปด้วยเม็ดทรายสีเหลืองปลิวว่อน  

ยามเมื่อเดนิทางผ่านต้นไม้เก่าแก่ที่ข้างทางต้นนั้น ข้ามองเหน็สตรซีึ่งเหม่อมอง

รอคอยอย่างเมามายอีกครั้ง นางรอคนผู้หนึ่งอยู่ที่นี่ นับแต่ฤดูร้อนอบอ้าว

กระทั่งหมิะหนาวเหนบ็โปรยปราย บดันี้ข้าจะพานางจากไปแล้ว พานางไปยงั

สถานที่ที่นางอยากจะไป เหตุเพราะคนที่นางรอคอยจะไม่มีวันกลับมา เขา 

ลมืเลอืนนางไปแล้ว

ฤดูใบไม้ผลิรัชสมัยพระเจ้าโจวปีที่สี่สิบ ข้ากับเฉินหนี้เดินทางสู่ทิศ 

ตะวันตก มองดูคนรู้จักเก่าแก่ในเมืองซินเจี้ยงจากที่ไกลๆ ก่อนจะบังคับม้า

เดนิทางลงใต้ไปยงัทะเลสาบอวิ๋นเมิ่ง

361 ชื่อเรยีกพื้นที่แถบแคว้นฉู่ในสมยัโบราณ
362 หวัหน้าชนเผ่าแซ่เจียงในสมัยโบราณ เป็นบรรพบุรุษของชาวจีนสายหัวเซี่ยในช่วงก่อน
ยุควสนัตสารท
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วนัที่ข้ามองเหน็ซื่อเอ๋อร์ในเมอืงซนิเจี้ยง นางนั่งอาบแสงแดดอยูใ่นเรอืน

หลงัใหญ่ที่จ้าวยางมอบให้หยอูนัอย่างสงบสขุ มอืของนางลบูไล้หน้าท้องซึ่งนูน

ขึ้นอย่างแผ่วเบา รอยยิ้มพอใจเป็นสุขที่มุมปากดเูจดิจา้เสยียิ่งกวา่ห่วงอญัมณี

สมี่วงบนติ่งหู

ข้าสวมเสื้อผ้าป่านเนื้อหยาบ ปีนอยู่บนกิ่งไม้นอกก�าแพงเรอืนด้วยเท้า

เปล่า แอบมองนางอย่างเงยีบงนัอยู่เช่นนั้น

สบิสองปี เวลาเคลื่อนคล้อยไหลรนิผ่านปลายนิ้วมอืของพวกเรา นาง

พบคนที่นางรกั มบีุตรของตนเอง ส่วนข้ากลบัใช้เวลาสบิสองปีทอดทิ้งตวัตน 

และพยายามดิ้นรนตามหาตวัตนกลบัมาอกีครั้ง

สิบสองปี นางก้าวเดินอยู่บนเส้นทางนี้อย่างเงียบสงบ วิ่งตรงเข้าหา 

ความสุข ข้ากลบัลากเส้นเป็นวงกลมอย่างอกึทกึครกึโครม สุดท้ายกก็ลบัมาสู่

จุดเริ่มต้นอกีครั้ง

ฤดูใบไม้ผลอินัอบอุ่นในเดือนสาม เฉินหนี้สร้างกระท่อมไม้หลงัเลก็ๆ 

พาดอยู่เหนือบึงต้นอ้อของทะเลสาบอวิ๋นเมิ่งให้ข้า ข้าเลิกเรียกเขาว่าท่านเฉิน 

เขารบัข้าเป็นน้องสาว

พี่ชายผูน้ิ่งขรมึพดูน้อยของข้ามเีวลาแห่งอสิรภาพเพยีงสามปี ด้วยเหตุ

นี้เขาจึงมิอาจใช้ชีวิตไปวันๆ อยู่ท่ามกลางไอหมอกของทะเลสาบอวิ๋นเมิ่งเป็น

เพื่อนข้า หลังจากสร้างกระท่อมเสร็จ เฉินหนี้ก็จากไปพร้อมกับดาบของเขา 

หลังจากนั้นทุกๆ สองถึงสามเดือน เขาจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนข้าที่ทะเลสาบ 

อวิ๋นเมิ่ง บางครามาเพียงผู้เดียว บางคราก็มาพร้อมกลุ่มจอมยุทธ์พเนจร 

เสยีงดงัโหวกเหวก ทว่านสิยัน่าคบหายิ่งนกั

ในทะเลสาบอวิ๋นเมิ่งไม่มหีญ้าลมืทกุข์ แม้ที่นี่จะมพีชืพรรณหลายหลาก 

ไม้ดอกแบ่งบานงอกงาม กลบัขาดเพยีงหญ้าเซยีนซึ่งจะท�าให้ลมืเลอืนความรกั

และความทกุขใ์จ ทว่าข้ากค่็อยๆ ค้นพบว่า เมื่ออาศยัอยูท่ี่ทะเลสาบกวา้งใหญ่

แห่งนี้นานวันเข้า เอ่ยวาจาหยอกล้อกับจอมยุทธ์พเนจรกลุ่มนี้มากครั้งเข้า 

คล้ายว่าใจของข้ากว้างขวางขึ้น เมื่อใจกว้างขึ้น อารมณ์เศร้ากงัวลซึ่งเคยอดัอั้น
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อยู่ในใจกเ็ลก็ลง ข้าเกบ็ซ่อนมนัเอาไว้ในมุมหนึ่งของจติใจ และแอบคาดหวงั

ว่าสกัวนัหนึ่งจะสามารถลมืเลอืนการมอียู่ของมนั

วสันตฤดูผ่านพ้น สารทฤดูแย้มกราย ในเวลาไม่กี่เดือน พืชน�้า

ออกดอกสมี่วงกระจุ๋มกระจิ๋มตามแนวรมิทะเลสาบกค็่อยๆ เหี่ยวแห้งมเิหลอื

เค้าเดิม ผืนป่าซึ่งรกครึ้มสีทึบทึมในฤดูร้อนถูกปกคลุมด้วยอาภรณ์สีเหลือง

แดงสดใสภายใต้การพัดพาของลมฤดูใบไม้ร่วง ดวงอาทิตย์โผล่พ้นยอดเขา

ทางทิศตะวันออก ข้าสะพายตะกร้าเถาวัลย์ซึ่งสานขึ้นใหม่ ฮัมท�านองเพลง 

พื้นเมอืงพลางเดนิตรงเข้าไปในป่า

ครึ่งเดอืนก่อน ยามล่าสตัว์อยูใ่นป่าข้าได้พบต้นสาลี่ป่าหลายต้น เป็นต้น

สาลี่ที่มอีายุประมาณเจด็แปดปี บนกิ่งไม้ใบหนาทบึออกพวงสาลี่ป่าสเีขยีวเข้ม

เตม็ต้น สาลี่ป่ามเีนื้อน้อย เมลด็ใหญ่ แม้สกุแล้วกย็งัคงมรีสเปรี้ยวเขด็ฟัน แต่

ถ้าตุ๋นสาสี่ป่าแปดเก้าลูกรวมกับเป็ดป่าตัวอวบอ้วน เนื้อเป็ดจะหอมมันแต่ไม่

เลี่ยน นุ่มละลายอยู่ในปาก เพยีงนกึถงึกน็�้าลายสอขึ้นมาอย่างอดมไิด้

แคว้นฉู่มพีื้นที่กว้างใหญ่ ราษฎรประปราย กลางผนืน�้าของทะเลสาบ 

อวิ๋นเมิ่ง ข้าเคยเห็นชาวฉู่พายเรือขนาดเล็กซึ่งท�าจากไม้ท่อนเดียวมาล่านก 

จับปลา ทว่าในป่าริมทะเลสาบแห่งนี้กลับมิเคยพบเห็นคนผู้อื่น นานวันเข้า 

ข้ากเ็หน็ป่าเลก็ๆ แห่งนี้เป็นสวนหลงัเรอืนของตน ข้าเกบ็ยา ฝึกดาบ ใช้เชอืก

ป่านมัดก้อนหินล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้ เพียงจับปลายด้านหนึ่งของเชือก เหวี่ยง

ปลายด้านที่ผูกก้อนหินจนเกิดเสียงแหวกอากาศ แล้วโยนออกไปตามแรง 

แมวป่าซึ่งแอบกนิลูกนกอยู่บนต้นไม้กจ็ะร่วงหวัทิ่มตกลงมา วธินีี้เฉนิหนี้เป็น

คนสอนข้า อนัที่จรงิเขาและเหล่าสหายของเขายงัสอนสิ่งต่างๆ แก่ข้ามากมาย 

สตรผีู้หนึ่งใช้ชวีติอยู่เพยีงล�าพงั ย่อมมสีิ่งที่ต้องศกึษาเรยีนรู้มากนกั

หอฝูซูอันแสนคึกคักในแคว้นซ่งท�าให้ข้ารู้สึกโดดเดี่ยว หุบเขาและ

ทะเลสาบอันอ้างว้างในแคว้นฉู่กลับท�าให้ข้ารู้สึกเบิกบานเป็นอิสระ ข้าล่าสัตว์ 

จบันก ตกปลา ยามอากาศดกีจ็ะนอนหลบัอยู่บนผนืหญ้าข้างทะเลสาบ หลบั
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ตื่นหนึ่งกนิเวลากว่าหนึ่งถงึสองชั่วยาม บางครั้งข้ากถ็กูเสยีงร้องของฝงูห่านป่า

ซึ่งโฉบบินอยู่กลางท้องฟ้าปลุกให้ตื่น บางครั้งกระต่ายซึ่งโง่งมเป็นพิเศษก็มา

กัดกินใบไม้ที่ข้าใช้คลุมปิดหน้า แน่นอนว่าส่วนมากข้ามักจะถูกชาวฉู่ซึ่งมี

ใจร้อนรนเขย่าปลุกให้ตื่น ชาวฉู่เคารพนบัถอืโหร ทว่ามใิช่โหรทุกคนจะยอม

เดินทางเป็นระยะหลายสิบลี้ไปรักษาชาวบ้านเพื่อเสบียงข้าวเปลือกถุงเล็กๆ  

ข้าเป็นโหราจารย์ทั้งยังเป็นหมอ สิ่งส�าคัญที่สุดคือข้ามีเวลามากมายมหาศาล

ให้ใช้เดินทาง ด้วยเหตุนี้ชาวฉู่ซึ่งอาศัยอยู่ในรัศมีห้าสิบลี้ต่างนิยมมาเรียก 

ข้าไปรกัษาโรค

ดนิแดนฉู่อากาศร้อนชื้น ฤดูร้อนคราหนึ่ง ในสบิคนจะมอีย่างน้อยคน

หนึ่งที่ล้มป่วยสิ้นใจด้วยโรคร้อนหรอืไข้จบัสั่น หลายเดอืนที่ผ่านมา ข้าใช้เวลา

ส่วนใหญ่เดนิทางไปรกัษาโรคที่หมูบ้่านต่างๆ รมิทะเลสาบอวิ๋นเมิ่ง รวมถงึสอน

พวกชาวบ้านต้มน�้าแกงป้องกนัโรค เวลานี้อากาศเยน็ลงแล้ว คนป่วยน้อยลง 

ข้าจงึมเีวลาว่าง สามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลอาหารการกนิของตนเอง

ก่อนอาทติย์ตก ข้าเกบ็สาลี่ป่าเตม็ตะกร้ากลบัมาถงึบ้าน เลอืกลกูที่ใหญ่

สกัหน่อยไปตุ๋นเป็ดอ้วน ส่วนที่เหลอืเกบ็ใส่โถดนิเผา รอดูว่าจะสามารถน�ามา

หมักบ่มสุราผลไม้ชนิดใหม่ได้หรือไม่ ตลอดวันกระทั่งก่อนข้าเข้านอน ล้วน

เตม็ไปด้วยเรื่องที่ท�าให้มคีวามสุข

คืนนี้ข้าฝันถึงอู๋ซวี่ แท้ที่จริงข้าไม่รู้สึกแปลกใจที่ได้พบกับเขาในความ

ฝัน นบัแต่วนัที่ได้เหน็เขาและภรรยาใหม่ในสวนไผ่ เขายงัคงเป็นแขกประจ�า

ในภาพความฝันของข้า แต่แรกข้าขับไล่ ต่อต้านปฏิเสธ เมื่อตื่นขึ้นก็มักนั่ง

เหม่อลอยทั้งวนัเพราะคนในความฝัน เพราะเรื่องในความฝัน เขาลมืเลอืนข้า

ไปแล้ว ดงันั้นข้าจงึรบีร้อนอยากจะลมืเลอืนเขาบ้าง

ทว่าภายหลงั ข้าปล่อยวางแล้ว ข้าเข้าใจด ีมใิช่เพราะฝันเหน็เขาข้าจงึ 

มอิาจลมืเลอืนเขา แต่เป็นเพราะมอิาจลมืเลอืนเขาข้าจงึฝันถงึเขา ความทรงจ�า

ในอดตีอนังดงามเหล่านั้นเปลี่ยนแปรมาเป็นภาพในความฝันของข้า ข้ายอมรบั

พวกมันอย่างสงบเยือกเย็น ยามตื่นขึ้นจึงไม่นั่งหวนคิดถึงพวกมันอย่างโง่งม
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อกี

ราตรนีี้เขามาเยอืนข้าในความฝันอกีครั้ง ข้าฝันเหน็เขานั่งอยูท่ี่ขอบเตยีง

พลางลบูไล้ดวงตาขา้อย่างแผ่วเบา เขากล่าว “แต่ไรเจ้ากม็เิคยเชื่อใจข้า ใช่หรอื

ไม่ เจ้ามดีวงตาซึ่งอบอุน่ที่สดุ น่ารกัน่าทนถุนอมที่สดุในโลก กลบัมปีากที่กล่าว

ค�าหลอกลวงและดวงใจที่เยน็เฉยีบด้านชา เจ้าหนไีปจากข้า เช่นเดยีวกบัที่เจ้า

เคยหนจีากแคว้นฉนิ ลาจากคนผู้นั้นมาอย่างเดด็เดี่ยว เจ้ารู้ว่าเจ้าตดัสนิใจท�า

สิ่งที่มปีระโยชน์ต่อเขามากที่สุด เช่นเดยีวกบัที่เจ้าคดิเอาเองว่าได้ตดัสนิใจเลอืก

สิ่งที่เปน็ประโยชน์ตอ่ข้ามากที่สดุ แต่ฮหูยนิน้อย ผู้ใดมอบสทิธิ์ในการเลอืกให้

แก่เจ้ากนั เหตุใดข้าจงึไม่มกีระทั่งโอกาสกล่าวค�าว่าไม่ เวลานี้ ทุกสิ่งต่างเป็น

ไปตามที่เจ้าคาดการณ์ เจ้าดใีจหรอืไม่ พอใจหรอืไม่”

ท่ามกลางความมดื ข้าพยายามดิ้นจะเอ่ยปาก ทว่ามอิาจส่งเสยีงออก

มาได้ จติวญิญาณของข้าตื่นขึ้นแล้ว แต่ร่างกายกลบัยงัหลบัสนทิ เขานอนลง

ข้างกายข้า โอบกอดข้าอย่างแน่นหนาจากด้านหลัง เขาจุมพิตข้างแก้มและ 

ใบหูของข้าอย่างแผ่วเบา นิ้วมอืเยน็เฉยีบของเขาค่อยๆ คลายปมเชอืกบนเสื้อ

ของข้า ข้าร้องครวญครางอยู่ในความฝัน เขาจูบไล่ตามแนวล�าคอของข้าลงไป

ยังลาดไหล่อันสั่นเทา เขาถอนหายใจ นิ้วมือเรียวยาวของเขาสอดเข้ามาใน 

คอเสื้อซึ่งเปิดแผ่ออกกว้าง รมิฝีปากร้อนผ่าวหยอกเย้าแนบชดิอยูบ่นแผ่นหลงั

ของข้า ข้านกึอยากดิ้นหน ีแต่ร่างกายข้ากลบัไม่ไยดคีวามตั้งใจนั้น

“อาสอื ไยจงึต้องทรมานข้าเช่นนี้ เหตุใดข้าจงึมอิาจมคีวามสุขบ้างเล่า” 

ท่ามกลางความมืด เขาพลิกข้าหันกลับไป ทาบทับกดข้าไว้ใต้ร่าง ริมฝีปาก 

ร้อนผ่าวอ่อนโยนของเขาแนบชิดผิวกายเปลือยเปล่าของข้าพลางเคลื่อนลง 

ด้านล่างทลีะชุ่น ก่อนจะอ้าปากงบัเนื้อที่ข้างเอว

เขาแค้นเคืองโกรธเกลียดข้า จุมพิตของเขาแฝงการลงโทษและความ

สิ้นหวงั ข้าแยกไม่ออกว่านี่คอืความฝันหรอืความจรงิ จงึยนิยอมปลดปล่อย

ตนเองด�าดิ่งลงสู่พายุโหมกระหน�่าที่เขาเป็นผู้ก่อขึ้น

ยามเช้าตรู่ เสยีงร้องกงัวานของห่านป่าในบงึต้นอ้อปลุกให้ข้าตื่นขึ้น ข้า
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ดงึผ้าห่มพลกิกายคราหนึ่งอย่างสะลมึสะลอื ร่างกายเจบ็ปวดเหมอืนจรงิยิ่งนกั 

หลงัจากนิ่งงนัอยูช่ั่วครู ่ข้ากส็ะบดัผ้าห่ม วิ่งออกจากประตหู้องไปอย่างรวดเรว็

ราวลูกธนู

เป็นท่านหรอืไม่ เป็นท่านมาหาข้าหรอืไม่

ข้าวิ่งเท้าเปล่าร้องเรยีกชื่อของเขาอยู่รมิบงึต้นอ้อของทะเลสาบอวิ๋นเมิ่ง 

ละอองดอกอ้อซึ่งโบยบินเต็มผืนฟ้าน�าพาเสียงของข้าล่องลอยกระจายไปไกล 

ข้าออกวิ่ง ร้องตะโกนไปตลอดทาง ระหว่างท้องฟ้ากับผืนดิน ยังคงมีเพียง 

เสยีงน�้า เสยีงลม และเสยีงร้องเจื้อยแจ้วของหมูน่ก เปรยีบกบัความเหมอืนจรงิ

เมื่อคืน ทุกสิ่งตรงหน้าคล้ายความฝันเสียยิ่งกว่า ความฝันซึ่งท�าให้โศกเศร้า

และเลื่อนลอย

ไม่ เขาไม่อยู่ที่นี่ หรอืเขาอาจไม่เคยมาตั้งแต่แรก...

ข้านั่งกอดเข่าอยู่ที่รมิทะเลสาบในยามเช้า กลุ่มหมอกซึ่งล่องลอยเหนอื

ผวิน�้าถูกสายลมในฤดูใบไม้ร่วงพดัพาผ่านข้างกายข้าไป

ที่รมิทะเลสาบดาวตก พวกเราท�าพธิแีต่งงาน หลอมรวมกายใจ เพยีง

พริบตาเวลาก็ผ่านไปถึงหนึ่งปีกว่าๆ แล้ว หลังลาจากเขา ข้าฝันถึงบางสิ่งซึ่ง 

มิอาจบอกเล่าแก่ผู้อื่น แต่ก็ไม่มีครั้งใดที่แจ่มชัด และเหมือนจริงเช่นเมื่อคืน 

เหมือนจริงเสียจนท�าให้ข้าสงสัยว่านั่นอาจมิใช่ความฝัน ข้านั่งคุกเข่าอยู่ข้าง

ทะเลสาบ ค่อยๆ ปลดเปลื้องเสื้อตวัในซึ่งถูกไอหมอกซมึชื้นออกจากร่าง เขา

อาจมาหาข้าจริงๆ บนแผ่นหลังของข้าอาจเหลือร่องรอยประทับที่เขาทิ้งไว้ 

เมื่อคืน... ข้าพยายามบิดกายหันหลัง เอียงศีรษะอย่างต้องการมองเงาของ

ตนเองบนผนืน�้าให้ชดัเจน

ฉับพลันสายลมหอบหนึ่งพัดผ่าน ผืนน�้ากระเพื่อมไหว ข้ากอดร่าง

เปลอืยเปล่าของตนซึ่งสั่นเทาด้วยความหนาวอย่างอดไม่ได้

สวรรค์ แท้จรงิข้าก�าลงัท�าสิ่งใด! ปลดเปลื้องเสื้อผ้ากลางทุง่กว้างในเวลา

กลางวนัแสกๆ เพื่อพสิูจน์ความฝันอนัเหลวไหลเช่นนั้นหรอื!

ข้าต่อว่าสาปแช่งตนเองอยู่ในใจ พลางหยิบเสื้อผ้าบนพื้นขึ้นมาห่อหุ้ม
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ร่างของตนอย่างรวดเรว็ นี่เป็นเพยีงความฝัน เพยีงความฝันเท่านั้น ข้าผกูเชอืก

เส้นเล็กๆ ตรงเอว สูดอากาศเย็นเฉียบเข้าเต็มปอด ก่อนยันกายลุกขึ้นยืน  

ไกลออกไป ท่ามกลางบึงต้นอ้อซึ่งเต็มไปด้วยปุยดอกสีขาวโพลนราวหิมะ 

ปรากฏกลุ่มควนัสเีทาลอยสูง

นั่นคอืทศิทางของกระท่อม หรอืว่า?!

ข้ากระชบัเสื้อผ้าบนร่าง วิ่งตรงไปยงักระท่อมหลงัเลก็อย่างรวดเรว็

เตานอกกระท่อมติดไฟ บางอย่างในหม้อแขวนซึ่งท�าจากดินสีน�้าตาล

ใบหนึ่งก�าลังเดือดปุดๆ ควันลอยโขมง ท่ามกลางกลุ่มควันและหมอกขาว  

บุรุษสวมเสื้อสคีรามผู้หนึ่งก�าลงัหนัหน้าเหม่อมองออกไปไกล

“พี่ใหญ่?” ข้าหยุดฝีเท้าซึ่งก�าลงัวิ่งตะบงึ นิ่งงนัอยู่กบัที่ ผดิหวงัหรอืไม่ 

อาจมบี้างกระมงั ทว่าเวลานี้ นอกจากเฉนิหนี้จะมผีู้ใดมาหาข้าอกีเล่า

“ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว ไยเจ้าจึงออกไปทั้งที่ไม่สวมเสื้อคลุมและถุงเท้า

รองเท้า” เฉนิหนี้เหลอืบมองข้าคราหนึ่ง ก่อนจะหนักลบัไปอย่างรวดเรว็

ข้าก้มหน้าลงมองเสื้อตวับางซึ่งไอหมอกซมึชื้น รวมถงึเท้าเปลอืยเปล่า

ซึ่งเปรอะเปื้อนไปด้วยเศษหญ้าและดินโคลน ก่อนส่งเสียงหัวเราะยกแขนทั้ง

สองขึ้นกอดอก ก้าวเดนิเข้าไปหาเขา “พี่ใหญ่ลมืไปแล้วหรอืว่าน้องเลก็เตบิโต

ขึ้นที่เมืองยง ฤดูใบไม้ร่วงของแคว้นฉู่ร้อนกว่าฤดูร้อนของแคว้นฉินเสียอีก 

ยามเช้าเดนิเล่นเท้าเปล่าอยู่รมิทะเลสาบเป็นสิ่งที่ท�าให้ผ่อนคลายยิ่งนกั”

“สวมเสื้อคลุมเสยีก่อนเถดิ ข้ามเีรื่องจะสนทนากบัเจ้า”

“ออื รอข้าสกัครู่” ข้าวิ่งเหยาะๆ เข้าไปในห้อง สวมเสื้อคลุม สวมถุงเท้า

รองเท้า อารมณ์ซึ่งสบัสนแปรปรวนเพราะความฝันค่อยๆ นิ่งสงบลงอย่างช้าๆ

“พี่ใหญ่ ครั้งนี้ท่านจะมาอยู่กี่วนัหรอื” ข้าผูกสายรดัเอว พลางก้าวเรว็ๆ 

ลงจากบันได ที่ริมทะเลสาบ เฉินหนี้ใช้ข้าวฟ่างอบแห้งต้มน�้าแกงข้าวกลิ่น

หอมหวนหม้อหนึ่ง

“ไม่อยู่หรอก วันนี้ข้าจะนั่งเรือจากทะเลสาบอวิ๋นเมิ่งไปยังเมืองอิ่ง  

ผ่านทางจงึแวะมาเยี่ยมเจ้า”
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“ท่านจะไปท�าสิ่งใดที่เมอืงอิ่ง” ข้านั่งลงข้างเตาไฟ ใช้กระบวยยาวซึ่งท�า

จากกระบอกไม้ไผ่ตกัน�้าแกงข้าวร้อนระอุชามหนึ่งให้ตวัเอง

“เดอืนก่อนฉูห่วางส่งกองทพัใหญ่บกุตแีคว้นถง363 แคว้นถงสวามภิกัดิ์

ต่อแคว้นอู๋มานาน เหล่าชนชั้นสูงในเมืองหลวงแห่งแคว้นฉู่เกรงว่าเมื่อทัพฉู่

พ่ายถอยจะถกูแคว้นอูต๋ามมาล้างแค้น จงึพากนัรบัสมคัรนกัดาบที่สามารถพา

พวกเขาลี้ภยัออกจากเมอืงอิ่งด้วยค่าตอบแทนสูงลิ่ว” เฉนิหนี้กล่าวพลางใช้กรชิ

ปอกเปลอืกกิ่งไม้ในมอืท�าเป็นตะเกยีบ

“ยงัมทินัเริ่มสงครามกร็บัสมคัรนกัดาบเตรยีมหนเีสยีแล้ว เหล่าชนชั้น

สูงแห่งแคว้นฉู่ช่างรกัตวักลวัตายยิ่งนกั ปีนั้นอู่จื่อซวยีกทพับุกตเีมอืงอิ่ง เผา

เมอืงของชาวฉู่ เฆี่ยนตพีระศพของฉู่หวาง บดันี้แม้ฟูไชจะพ่ายแพ้ให้แก่โกว-

เจี้ยน แต่ชาวฉูก่ย็งัเกรงกลวัชาวอูอ๋ยูม่ากทเีดยีว! ทว่าครั้งนี้พวกเขากงัวลมาก

เกนิไปแล้ว ศกึที่แคว้นถง ทพัฉู่ต้องได้ชยัเป็นแน่”

“เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าชาวฉู่จะชนะ” เฉนินี้น�าตะเกยีบไม้ซึ่งปอกเสรจ็แล้ว

ล้างน�้าสะอาดสองรอบ ก่อนส่งมาตรงหน้าข้า “แม้ปีนั้นเยว่หวางอาศยัโอกาส

จากการพบปะที่หวางฉื่อบุกโจมตเีมอืงหลวงแคว้นอู๋ ทว่าราชส�านกัของแคว้น

อู๋มรีากฐานแขง็แกร่ง อย่างไรกย็งัคงเป็นศตัรูที่แขง็แกร่งเกนิไปส�าหรบัแคว้น

ฉู่”

“เฮ้อ ดทูพีี่ใหญ่จะเหน็น้องเลก็เป็นหญงิโรงสรุาแห่งแคว้นซ่งจรงิๆ เสยี

แล้ว ท่านลืมไปแล้วหรือ ก่อนนี้ยามอยู่ที่แคว้นจิ้นข้าเคยเป็นอะไร” ข้ารับ

ตะเกยีบมาคนน�้าแกงในชาม ก่อนเงยหน้าดื่มน�้าแกงข้าวซึ่งแฝงกลิ่นหอมสดชื่น

ของไม้ไป่ลงท้องจนหมดชาม

“ข้าไม่ลมื เจ้าคอืเทพเซยีนที่ชาวจิ้นให้ความเคารพนบัถอื”

“ข้าหาใช่เทพเซียน ข้าเป็นโหราจารย์” ข้าวางชามดินเผา เงยหน้ายิ้ม

363 แคว้นเล็กๆ ซึ่งผลัดเปลี่ยนสวามิภักดิ์ทั้งต่อแคว้นอู๋ แคว้นฉู่ และแคว้นเยว่ในยุค 
วสนัตสารท-รณรฐั
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กว้างพลางมองไปที่เฉินหนี้ “ชะตาของแคว้นต่างๆ ในใต้หล้าก็เหมือนดั่ง

ทะเลสาบตรงหน้าพวกเรา คลื่นหนึ่งซดัขึ้น คลื่นหนึ่งจมลง สบัเปลี่ยนแปรผนั

มิหยุดนิ่ง สงครามที่อ้ายหลิง การพบปะที่หวางฉื่อ ฟูไชกระท�าการฝ่าฝืน 

ชะตาฟ้า บดันี้เจ้าผู้ครองแคว้นฉู่มคีุณธรรม ขุนนางจงรกัภกัด ีภายภาคหน้า 

ฉู่หวางอาจจะมโีอกาสแย่งชงิความเป็นใหญ่ในดนิแดนจงหยวนได้อกีครั้ง”

“เจ้าเสี่ยงทายชะตาให้แก่แคว้นฉู่แล้วหรอื”

“นับว่าเป็นเช่นนั้นกระมัง ยามเมื่อฉู่หวางยกทัพ ข้าเห็นดาวมฤตยู 

หวางสื่อ364 เคลื่อนไปทางตะวนัออก หางของมนัปัดผ่านผนืฟ้า ตกลงในกลุ่ม

ดาวประจ�าเขตแดนของแคว้นอู๋ ดาวมฤตยูหวางสื่อบอกเหตุสงคราม ก�าจัด 

สิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่ แคว้นฉู่และแคว้นอู๋ สงจาง365 และฟูไช ผู้ใดใหม่ผู้ใดเก่า

กเ็หน็ได้ชดัเจน ครานี้พี่ใหญ่เพยีงเดนิทางไปที่เมอืงอิ่งอย่างวางใจ แคว้นฉู่จะ

ไม่เกดิเหตุร้าย เงนิจากชนชั้นสูงเหล่านั้น เกบ็หอมได้ง่ายดายยิ่ง”

“เช่นนั้นหรอื เจ้ากล่าวเช่นนี้ ข้ากว็างใจแล้ว” เฉนิหนี้พยกัหน้ารบัอย่าง

ใช้ความคดิ

เก้าปีก่อน แคว้นอู๋ยกทพับุกตแีคว้นเฉนิ ฉู่เจาหวางทรงยกทพัเข้าช่วย

เหลอืแคว้นเฉนิด้วยตนเอง กลบัโชคร้ายสิ้นพระชนม์อยู่กลางสนามรบ ก่อน

สิ้นใจเจาหวางมีความตั้งใจจะมอบต�าแหน่งเจ้าผู้ครองแคว้นให้แก่จื่อซีและ 

จื่อหลู่ผู้เป็นพี่น้องของตน ทว่าหลงัจากที่เจาหวางสิ้นพระชนม์ พวกจื่อซกีลบั

เชญิสงจาง พระโอรสองค์เลก็ของเจาหวางขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นฉู่

สงจาง เดก็หนุม่ผู้ซึ่งถกูขนานนามว่าแปลกประหลาด เขาเป็นโอรสของ

ฉู่หวาง เป็นหลานของโกวเจี้ยนเจ้าผู้ครองแคว้นเยว่ ในร่างกายของเขามสีาย

เลอืดอนัสูงส่งที่สุดไหลเวยีน เขาฉลาดเฉลยีวมองการณ์ไกล มนี�้าใจเมตตา มี

364 หวางสื่อ ชื่อเรยีกดาวตกซึ่งมลีกัษณะเป็นเส้นยาว สว่างไสว มคีวามหมายชี้ถงึเหตกุารณ์
วุ่นวายหรอืสงคราม
365 ชื่อของฉู่ฮุ่ยหวาง เจ้าผู้ครองแคว้นฉู่ในช่วง 488-432 ปีก่อนครสิตกาล
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คุณธรรม ความสามารถ และความทะเยอทะยาน สิ่งส�าคญัที่สุดกค็อืเขายงั

หนุ่มแน่น การที่แคว้นหนึ่งสามารถรักษาความมั่นคงของอ�านาจในราชส�านัก

เป็นเวลาหลายสิบปี ทั้งเจ้าผู้ครองแคว้นซึ่งกุมอ�านาจยังเป็นผู้ปกครองที่มี

คุณธรรม ไม่น่าแปลกใจแม้แต่น้อย หากแคว้นนั้นจะกลายเป็นแคว้นที่เจรญิ

รุ่งเรอืงและแขง็แกร่งที่สุด

แคว้นถงอยู่ตดิชายแดนแคว้นอู๋และแคว้นฉู่ ห่างจากเมอืงหลวงแคว้น

อู๋เป็นระยะทางหลายร้อยลี้ แคว้นฉู่มีโกวเจี้ยนเจ้าผู้ครองแคว้นเยว่คอย

สนบัสนนุอยูเ่บื้องหลงั ฟูไชจงึไม่มทีางส่งกองทพัมาช่วยเหลอื ฉูห่วางผูเ้ยาว์วยั

จ�าต้องได้ชัยในคราเดียว เขารู้ดีว่าแคว้นถงจะกลายเป็นรากฐานในการสร้าง 

ชื่อเสียงบารมีของตน เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการชะล้างความอัปยศอดสูของ

บดิาและบรรพบุรุษ เดอืนก่อน ยามเมื่อทพัอนัยิ่งใหญ่เกรยีงไกรของแคว้นฉู่

ชูธงปลวิไสวดั่งเปลวเพลงิเคลื่อนผ่านรมิทะเลสาบอวิ๋นเมิ่ง ข้ารบัรู้ถงึปณธิาน

อันแรงกล้าของชายหนุ่มผู้หนึ่ง รับรู้ถึงความทะเยอทะยานปรารถนาช่วงชิง

ความเป็นใหญ่ในดินแดนจงหยวนของเจ้าผู้ครองแคว้นพระองค์หนึ่งอย่าง

แท้จรงิ

ดาวมฤตยูหวางสื่อซึ่งกวาดผ่านผืนฟ้ายามราตรีอาจเป็นลางบอกเหตุ

ความพ่ายแพ้ของแคว้นอู๋ ทว่าหมู่ดาวมากมายบนผืนฟ้ากลับมิได้บอกข้า 

ว่าผู้ปกครองแคว้นจิ้น แคว้นฉี แคว้นเยว่ และแคว้นฉู่ ผู้ใดจะเป็นป้าจู ่

ผู้ครอบครองใต้หล้าคนต่อไป

ข้าเหม่อมองเปลวไฟซึ่งลุกโชนอยู่ตรงหน้า พลางลอบใคร่ครวญข้อ 

ได้เปรยีบเสยีเปรยีบในเส้นทางการแย่งชงิต�าแหน่งป้าจูข่องแคว้นจิ้น ฉ ีฉู ่และ

เยว่อยูใ่นใจ ยามนี้เอง เฉนิหนี้ผูน้ั่งนิ่งอยูด้่านหนึ่งกพ็ลนัสร้างความประหลาด

ใจให้แก่ข้า

เรื่องประหลาดใจที่ว่า มเีหตุมาจากเมื่อสามเดอืนก่อน

ยามนั้นทะเลสาบอวิ๋นเมิ่งอยู ่ในช่วงกลางฤดูร้อนอันอุดมสมบูรณ์  

เฉินหนี้เชิญจอมยุทธ์พเนจรผู้มีฝีมือเลิศล�้าสิบสองคนมาร�่าสุราประลองดาบ  
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ณ ที่แห่งนี้ ในบรรดาคนทั้งสบิสองมชีาวฉู่ ชาวจิ้น ทั้งยงัมนีกัดาบที่มาจาก

แคว้นอูแ๋ละแคว้นเยว่ ช่วงเวลานั้น ข้าแต่งกายเป็นหนุม่น้อยใช้ชวีติอยู่ร่วมกบั

พวกเขา ยามกลางวนั ชมพวกเขาประลองดาบ ร้องตะโกนชมเชยให้ก�าลงัใจ

พวกเขา ยามค�่าคนื กน็ั่งอยู่ข้างกองไฟฟังเหล่าบุรุษบอกเล่าประสบการณ์การ

เป็นนกัดาบอนัตื่นเต้นน่าประหลาดใจของแต่ละคน

ทั้งสบิสองคนนี้ แต่ละคนต่างเป็นยอดฝีมอือนัดบัต้นๆ ของแต่ละแคว้น 

เมื่อยอดฝีมอืประลองดาบ ย่อมเกดิการบาดเจบ็เสยีเลอืดบ่อยครั้ง สบิวนัหลงั

จากนั้น ข้ากร็กัษาบาดแผลให้พวกเขาเกอืบจะครบทุกคน ก่อนจากลา บุรุษ 

รปูรา่งสงูใหญ่ผึ่งผายยนืรวมตวัยดือกอยูต่รงหน้าข้า พลางเอ่ยอย่างฮกึเหมิวา่ 

“เจ้าเป๊ียก พวกพี่ชายไม่มเีงนิจ่ายค่ายาค่ารกัษา นอกจากดาบแล้ว ของตดิกาย

พวกข้ามสีิ่งใดที่เจ้าชอบ กห็ยบิไปได้เลย!” พวกเขาตบไหล่ข้า แต่ละคนต่าง

ยนืตั้งท่าแสดงความหมายว่า ‘พี่ใหญ่ให้เจ้าเลอืก หยบิได้ตามใจ’ ขณะที่ข้าเหน็

ท่าทางใจกว้างของพวกเขาแล้วกลบัรู้สกึกระอกักระอ่วน

ข้าจะต้องการสิ่งใดได้เล่า นอกจากเฉนิหนี้และนกัดาบกุ่ยจากแคว้นเยว่ 

สิ่งซึ่งคนอื่นๆ ที่เหลอืสามารถมอบให้ข้าเหน็จะมเีพยีงเสื้อผ้าเก่าๆ ขาดๆ และ

เหบ็เหาซึ่งไต่ไปทั่วเสื้อผ้า ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ ให้ตายอย่างไรข้ากไ็ม่ต้องการ

ที่สุดข้าจึงเดินวนรอบเหล่าพี่ชาย ‘ผู้ใจกว้าง’ และเอ่ยขอเพียงสายรัด

เอวเส้นหนึ่งซึ่งอยู่บนกายของนกัดาบกุ่ย... ก่อนนี้ข้าเคยเหน็เขาใช้สายรดัเอว

ธรรมดาๆ เส้นนี้ล่าหมูป่าซึ่งก�าลงัวิ่งพุ่งตรงเข้ามาอย่างบ้าคลั่ง

ยามเมื่อข้ากล่าวว่าจะรบัสายรดัเอวเส้นนี้แทนค่ายาของทุกคน เฉนิหนี้

พลนัเงยหน้าหวัเราะเสยีงดงั คนอื่นๆ กเ็ข้ามาตบศรีษะข้า ชมเชยว่าข้ามสีายตา

เฉียบแหลมยิ่งนัก ที่แท้นักดาบกุ่ยผู้นี้เป็นลูกศิษย์ของโอวเหย่จื่อปรมาจารย์

นักตีดาบแห่งแคว้นเยว่ ยามปกติเขามิใคร่ฝักใฝ่การตีดาบนัก กลับชมชอบ

การตีหลอมอาวุธรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดเสียมากกว่า ในสายรัดเอว 

สีเทาไม่สะดุดตาเส้นนี้แท้ที่จริงห่อหุ้มโซ่สีเงินหนาประมาณนิ้วชี้ ยาวหนึ่งจั้ง

กว่าๆ เอาไว้ ห่วงสนีี้เงนิขนาดเลก็เกี่ยวคล้องต่อเนื่อง มองไกลๆ ดูคล้ายงูตวั
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ยาวสีเทาเงิน ความประณีตของโซ่เส้นนี้ท�าให้ผู้คนต้องอ้าปากค้างด้วยความ

ตกตะลึง ทว่าสิ่งที่ท�าให้ข้าประหลาดใจยิ่งกว่าคือวัตถุดิบที่ใช้หลอมมัน การ

หลอมอาวุธนิยมใช้สัมฤทธิ์เป็นวัตถุดิบ แต่สัมฤทธิ์ขาดความเหนียวทนทาน 

เมื่อถูกแรงกระแทกจึงแตกหักง่าย มิรู ้ว่าโซ่ยาวเส้นนี้ใช้โลหะชนิดใดเป็น

วตัถุดบิในการหลอม จงึสามารถทานทนแรงดงึรั้งมหาศาลของหมูป่าได้

นกัดาบกุ่ยบอกข้า โซ่เส้นนี้มชีื่อว่า ‘โซ่ซ่อนวญิญาณ’

ปีนั้นโอวเหย่จื่อตอบรับค�าขอของฉู่เจาหวางตีหลอมยอดกระบี่ขึ้นสาม

เล่ม ได้แก่ หลงเยวยีน ไท่เออ และกงปู้ เมื่อตกีระบี่ทั้งสามเสรจ็สิ้น เหลอืเศษ

เหลก็บรสิทุธิ์ นกัดาบกุย่จงึเกบ็รวบรวมเศษเหลก็ล�้าค่าที่เหลอืมาหลอมเป็นโซ่

ซ่อนวญิญาณอนัแขง็แกร่งมอิาจท�าลายเส้นนี้ เขากล่าวว่า เขาสามารถมอบมนั

ให้ข้า ทว่าจ�าต้องรอเวลาอกีระยะหนึ่ง เพราะเขายงัต้องใช้มนักระท�าบางสิ่ง

เวลานั้นข้ายิ้มพลางพยกัหน้ารบั กลบัลอบเอ่ยในใจ เล่าลอืว่าการตดีาบ

ของโอวเหย่จื่อราวกบัมเีทพพริุณชะล้าง เทพอสนฟีาดฟัน มงักรทะเลปั้นเตา 

เงก็เซยีนบรรจุถ่าน ดาบที่เขาตหีลอมขึ้นต่างเป็นยอดอาวุธไร้เทยีมทาน ปีนั้น

ฉู่เจาหวางก็อาศัยกระบี่ไท่เออจึงโจมตีทัพร่วมระหว่างแคว้นจิ้นกับแคว้นเจิ้ง

จนแตกพ่าย โซ่ซ่อนวิญญาณหลอมขึ้นจากวัตถุดิบที่เหลือจากดาบทั้งสาม  

ย่อมต้องเป็นอาวุธชั้นเลิศซึ่งหาได้ยากยิ่งในใต้หล้า สิ่งของล�้าค่าถึงเพียงนี้  

เขาจะมอบให้ข้า และข้าจะรบัมาได้อย่างไร

ดงันั้นวนันี้ ยามเมื่อข้ารบัโซ่ซ่อนวญิญาณมาจากมอืของเฉนิหนี้ จงึแทบ

จะไม่เชื่อสายตาของตนเอง

“เขาต้องการมอบโซ่ซ่อนวิญญาณให้ข้าจริงๆ หรือ ข้าเข้าใจว่าวันนั้น 

เขาเพยีงรบัปากข้าอย่างส่งๆ เท่านั้น”

“แม้กล่าวว่านักดาบกุ่ยมีนิสัยแปลกประหลาดอยู่บ้าง แต่เขาก็เป็นคน

รกัษาค�าสตัย์ เขาบอกว่าจะมอบโซ่ซ่อนวญิญาณให้เจ้า ย่อมไม่ผดิค�าพูด”

“เช่นนั้นเรื่องที่เขาต้องกระท�า ส�าเรจ็เรยีบร้อยแล้วหรอื”

“อือ” เฉินหนี้พยักหน้า ก่อนเอื้อมมือมาตักน�้าแกงร้อนๆ ให้ตนเอง 



40
อาสือ สตรีผู้พลิกแผ่นดิน เล่ม 4

“หลายวนัก่อนเขาใช้โซ่เส้นนี้รดัศรีษะคนผู้หนึ่งจนขาด”

ศรีษะคน?! ข้ายกโซ่ซ่อนวญิญาณในมอืขึ้นอย่างตื่นตะลงึ เศษเนื้ออาบ

เลอืดสแีดงคล�้าซึ่งตดิอยู่ระหว่างห่วงโซ่พลนัปรากฏสู่สายตาข้า

ข้าสะบดัมอืออกอย่างมทินัรูต้วั เกดิเสยีง ‘ตงึ’ ดงัสนั่น โซ่ซ่อนวญิญาณ

ตกลงในหม้อแขวนซึ่งน�้าแกงก�าลงัเดอืดปดุๆ ตรงหน้าเฉนิหนี้อย่างพอดบิพอดี

“เอ่อ หากโซ่ซ่อนวญิญาณสามารถเอ่ยวาจา มนัต้องไม่ชอบเจ้าของใหม่

เช่นข้าเป็นแน่” ข้าใช้ตะเกยีบเกี่ยวโซ่ซ่อนวญิญาณเหนยีวเหนอะเปียกแฉะขึ้น

จากหม้อ พลางเอ่ยกลั้วหวัเราะเสยีงขื่น



เก้าสิบเก้า
คลื่นใต้นํ้ากระเพื่อมไหว

เมอืงอิ่งเมอืงหลวงแห่งแคว้นฉูต่ั้งอยูร่มิฝ่ังทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืของ

ทะเลสาบอวิ๋นเมิ่ง ส�าหรับนักเดินทาง การล่องเรือจากที่นี่ไปยังเมืองอิ่งเป็น 

เส้นทางที่เร็วที่สุด ส�าหรับชาวประมง นี่นับเป็นงานที่มิต้องอาศัยโชคชะตา 

ทอดแหไปวันๆ ก็สามารถเก็บหอมเงินได้ก้อนใหญ่ จึงน้อยนักที่จะมีผู้ใด

ปฏเิสธ หลงักนิอาหารเช้า ข้าไปที่หมู่บ้านชาวประมงในละแวกใกล้เคยีงพร้อม

เฉนิหนี้ แต่คล้ายว่าหมูบ้่านชาวประมงในวนันี้แตกต่างไปจากยามปกต ิในอ่าว

ซึ่งเคยเป็นท่าเทยีบเรอื เรอืไม้ขนาดเลก็ใหญ่หลายล�าต่างถกูลากขึ้นฝ่ัง บรเิวณ

ริมฝั่ง กลุ่มคนรวมตัวกันคุกเข่าเบียดเสียดอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งปลิดใบแห้งเหี่ยว

กระจดักระจาย

“พวกเขาก�าลงัท�าสิ่งใด” เฉนิหนี้ชี้ไปยงัโหรชาวฉู่ผู้สวมเสื้อคลุมสคีราม 

ในมอืถอืกลองสมัฤทธิ์ ร้องร�าไปมาอยู่ตรงหน้าฝูงชนด้วยความแปลกใจ

ข้าขยบัหาต�าแหน่งเพื่อดูเครื่องสกัการะซึ่งเหล่าชาวประมงวางเรยีงราย

อยู่รมิฝั่งน�้า ก่อนเอ่ยตอบ “พวกเขาก�าลงัสกัการบูชาเทพวาร ีพี่ใหญ่ เกรงว่า

วนันี้ท่านจะไม่ได้ไปเมอืงอิ่งเสยีแล้ว”

“เพราะเหตุใด”
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“ชาวฉูบ่ชูาเทพวารต้ีองหลกีห่างจากน�้าเป็นเวลาเจด็วนั ในเจด็วนันี้ไม่มี

ผู้ใดยนิดแีล่นเรอืในทะเลสาบหรอก”

“เจด็วนั นานถงึเพยีงนั้น...” เฉนิหนี้พมึพ�าเสยีงเบา คิ้วดกหนาทั้งสอง

ขมวดเข้าหากนัอย่างมทินัรู้ตวั “เจ้าแน่ใจหรอื พวกเราชาวฉกีต็้องบูชาเทพวารี

ในฤดใูบไม้ผลเิช่นกนั ทว่าแต่ไรกไ็ม่เคยมธีรรมเนยีมการหลกีห่างจากน�้า ไม่ได้ 

เจ้ารอข้าอยู่ที่นี่สกัครู่ ข้าจะไปสอบถามพวกเขา”

ณ บรเิวณซึ่งผนืน�้าและแผ่นดนิบรรจบกนั เพลงสวดบชูาของโหราจารย์

ชาวฉูเ่พิ่งจะสิ้นสดุลง เฉนิหนี้กล้็วงถงุเงนิหนกัๆ ใบหนึ่งออกมาพลางก้าวยาวๆ 

เดนิเข้าไปหาฝูงชน

ควรรู้ว่า ชาวฉู่เคารพย�าเกรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจะท�าให้ชาวประมงซึ่ง

อาศัยฟ้า อาศัยน�้าหาเลี้ยงชีพเหล่านี้ออกเรือเดินทางในช่วงเวลาสักการะเทพ

วาร ี เป็นสิ่งที่ไม่มทีางเป็นไปได้ ไม่นาน ความคดิของข้ากไ็ด้รบัการพสิูจน์... 

เหล่าชาวประมงไม่เพยีงไม่ยนิดลีงน�้าออกเรอื กระทั่งค�าร้องขอซื้อเรอืในราคา

สูงลิ่วของเฉนิหนี้กถ็ูกปฏเิสธอย่างไร้เยื่อใย

“พี่ใหญ่ มสิู้ทิ้งงานที่เมอืงอิ่งไปเถดิ! ไม่ว่าจะเดนิทางทางน�้าในอกีเจด็

วันให้หลัง หรือเปลี่ยนไปเดินทางทางบกเสียตอนนี้ เมื่อท่านไปถึงเมืองอิ่ง  

ทพัฉู่กอ็าจจะตแีคว้นถงแตกพ่ายแล้ว หากทพัฉู่ได้รบัชยัชนะ ชนชั้นสูงรกัตวั

กลัวตายเหล่านั้นคงไม่เสียเงินจ้างองครักษ์อันใดอีก ระยะนี้มิสู้ท่านรั้งอยู่ที่

ทะเลสาบอวิ๋นเมิ่ง ข้าจะท�าของอร่อยให้ท่านกิน ท่านก็สอนวิชาดาบให้ข้าอีก 

สกัสองสามกระบวนท่าดหีรอืไม่”

“ไม่ ครั้งนี้ไม่ได้” เฉนิหนี้กดไหล่ข้าพลางเอ่ยเสยีงเบา “น้องเลก็ เจ้า

กลบัไปก่อนเถดิ ข้าจะลองไปดูที่หมู่บ้านอื่นๆ ในละแวกใกล้เคยีง อย่างน้อย

กค็งหาเรอืมาได้”

“เห็นทีชนชั้นสูงในเมืองอิ่งคงให้ราคาดีจนท่านมิอาจปฏิเสธได้เป็นแน่ 

ช่างเถดิ ตามข้ามา ข้ารู้ว่าจะหาเรอืได้จากที่ใด”

“จรงิหรอื?” ดวงตาของเฉนิหนี้สาดประกายสว่างวาบ ทว่าประกายแสง
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นั้นกลบัทอดเงามดืครึ้มลงในใจข้า

ข้าพาเฉินหนี้เดินเลียบริมทะเลสาบตรงไปทางทิศตะวันตก ในบริเวณ

ซึ่งห่างจากหมู่บ้านชาวประมงเป็นระยะทางสามลี้มีบ้านหลังหนึ่ง ฤดูร้อนที่ 

ผ่านมา พ่อลูกสองคนซึ่งอาศัยอยู่ตามล�าพังต่างมิอาจรอดพ้นจากไข้จับสั่น 

ซึ่งระบาดหนัก ด้วยเหตุนี้หากข้าคาดเดาไม่ผิด เรือไม้ของพวกเขาน่าจะผูก 

อยู่ในบงึต้นอ้อรมิทะเลสาบ

“ใกล้ถงึแล้วหรอืไม่” เฉนิหนี้หนัหน้ามาถามข้า ตลอดทางเขาก้าวเดนิ

รวดเร็วยิ่งนัก บางคราข้าถึงกับต้องวิ่งเหยาะๆ จึงจะไล่ตามทันฝีเท้าของเขา 

ขณะที่เขาแสดงท่าทชีดัเจนว่าไม่ทนัสงัเกตเหน็ปัญหานี้

“ถงึแล้ว คราก่อนที่ข้ามา เรอืจอดอยู่ตรงนั้น”

“ดจีรงิๆ เจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ ข้าจะไปส�ารวจดู” เฉนิหนี้ทิ้งข้าไว้ ก่อนก้าว

ยาวๆ วิ่งตรงไปยงับงึต้นอ้อซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มาก

ข้ามองตามแผ่นหลังสีครามซึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในใจยิ่งเกิด

ความร้อนรน เฉินหนี้หาใช่คนละโมบในทรัพย์สมบัติ หลังเดินทางออกจาก

แคว้นฉี เขาเคยเป็นผู้คุ้มกันให้ขบวนการค้า เคยอารักขาดูแลเรือนให้เหล่า

ชนชั้นสูงผู้มอี�านาจ ทว่าอย่างไรเขากเ็ป็นอสิระ ทรพัย์สนิและสตรมีอิาจท�าให้

เขาค้อมกายสวามภิกัดิ์ บนโลกนี้สิ่งเดยีวที่สามารถผูกมดัเขา ควบคุมเขา มี

เพยีงความจงรกัภกัดอีนัแน่วแน่ต่อคนตระกลูเฉนิ ครานี้เขาเร่งร้อนจะเดนิทาง

ไปยงัเมอืงอิ่ง เป็นเพราะเฉนิเหงิมอบค�าสั่งใหม่ให้แก่เขาหรอื? สิ่งที่เขาจะเดนิ

ทางไปท�าที่เมอืงหลวงแห่งแคว้นฉูเ่กี่ยวข้องกบัแคว้นจิ้น เกี่ยวข้องกบัสกุลจ้าว

หรอืไม่

ขณะที่ข้าจมดิ่งอยู่ในภวังค์ความคิดของตนอย่างมิอาจหาทางออก  

ดาบยาวเยน็เฉยีบเล่มหนึ่งกพ็ลนัลอดผ่านเส้นผมกดลงบนไหล่ของข้าแรงๆ

“เจ้าเป็นใคร” เสยีงทุ้มต�่าของบุรุษผู้หนึ่งดงัมาจากเบื้องหลงั

ข้าสูดลมหายใจเย็นเฉียบ มือขวาค่อยๆ แตะลงบนโซ่ซ่อนวิญญาณ 

ซึ่งผูกอยู่บนเอว
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“เฮยจื่อ เกบ็ดาบเสยีเถดิ! อกีไม่นานหนูน้อยผู้นี้กจ็ะเป็นนายหญงิของ

เจ้าแล้ว” น�้าเสยีงกงัวานใสลอยตามสายลมผ่านข้างหูของข้าไป ชั่วขณะต่อมา 

บรุษุเส้นผมยาวสลวยทิ้งตวัเหนอืบ่า ชายเสื้อกรยุกรายลากพื้นผูห้นึ่งกป็รากฏ

สู่คลองสายตาของข้า เขาหยุดยืนตระหง่านอยู่ตรงหน้า กอดดอกจวี๋ฮวาป่า 

กลบีขาวก�าใหญ่ไว้ในอ้อมแขน “เอ... สภาพเจ้าดแูล้วกไ็ม่นบัว่าย�่าแย่มากนกันี่!” 

เขามองข้าพลางแย้มรมิฝีปากเอ่ย ในดวงตาซึ่งแฝงรอยยิ้มบางเบาปกคลุมไป

ด้วยประกายอนัน่าหลงใหล

“หมงิอี๋ ท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร!” ข้าทั้งตระหนกและดใีจ สะบดัดาบ

ยาวบนไหล่ทิ้ง ก่อนจะตรงเข้าไปเพื่อจบัมอืเขา หมงิอี๋ถอยหลงัหนสีองก้าว ยื่น

ช่อดอกไม้ในมอืมาที่อกของข้าแทน 

“นี่ อย่าตื่นเต้นดใีจจนเกนิไป ข้าและเจ้าหาได้สนทิสนมกนัถงึเพยีงนั้น”

“ฮ่าๆๆ ท่านยังเอาใจยากเช่นเคย!” ข้าหัวเราะเสียงดัง กอดดอก 

จวี๋ฮวาป่าในอ้อมแขน ก่อนหันกลับไปเอ่ยกับบุรุษถือดาบซึ่งยืนตะลึงงันอยู่ 

ด้านหลงั “เจ้าหนู ไม่พบกนันานทเีดยีวนะ!”

ไม่พบกันหลายปี เด็กหนุ่มผิวคล�้าผอมแห้งในความทรงจ�าเปลี่ยนไป

แล้ว บ่าไหล่กว้างบึกบึน ใบหน้าเต็มไปด้วยไรหนวดเขียวครึ้ม เฮยจื่อที่อยู่ 

ตรงหน้าดูคล้ายผู้กล้าซึ่งผ่านศกึมาอย่างโชกโชน

เฮยจื่อเกบ็ดาบเข้าฝัก เหลอืบมองลงมาพจิารณาข้าอย่างละเอยีดถี่ถ้วน

รอบหนึ่ง ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสยีงแหบพร่า “หนูน้อย ดูเหมอืนเจ้าจะอปัลกัษณ์

ยิ่งกว่าเดมิเสยีอกี”

“เจ้าช่างปากเสียนัก” ข้าออกแรงผลักเขาคราหนึ่ง ก่อนเอ่ยถามด้วย 

รอยยิ้ม “รบีบอกขา้เรว็ พวกเจ้ามาอยูท่ี่นี่ได้อย่างไร เทยีนซยู้ายจากเขาฮวัซาน

มาที่ทะเลสาบอวิ๋นเมิ่งแล้วหรอื”

“เปล่า พวกเราและ...” เฮยจื่อก�าลงัเอ่ยปาก สายตากลบัพลนัจบัจ้องไป

ยงัจดุหนึ่งเบื้องหลงัข้า “หนนู้อย เหตใุดเจ้าจงึอยูก่บัคนของสกุลเฉนิแห่งแคว้น

ฉ”ี เขากดเสยีงต�่า มอืขวาเคลื่อนไปก�าดาบซึ่งห้อยอยู่ที่เอวอย่างเงยีบงนั
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ข้าหนักลบัไป ด้านหลงัเป็นเฉนิหนี้ซึ่งตั้งท่าระแวดระวงัเตม็ที่เช่นกนั

“เขาหาใช่คนไม่ดี เขาเป็นพี่ใหญ่ของข้า... เฉินหนี้ ‘ยอดบุรุษผู้เปี่ยม

คุณธรรม’ ”

“แต่เขาเป็นคนของสกุลเฉนิ”

“เฮยจื่อ อย่าเสียมารยาท” หมิงอี๋หันมองเฮยจื่อคราหนึ่ง ยิ้มน้อยๆ 

พลางยกมือค�านับเฉินหนี้ “โหราจารย์หมิงอี๋คารวะยอดบุรุษเปี่ยมคุณธรรม 

ผู้ยิ่งใหญ่”

“ท่านโหร หนี้เสียมารยาทแล้ว” เฉินหนี้ค�านับตอบหมิงอี๋ ก่อนเบน

สายตาสอบถามมาทางข้า

“ท่านพบเรอืแล้วหรอืไม่” ข้าเดนิไปหยุดยนืข้างกายเฉนิหนี้

“ออื ข้าผลกัมนัลงน�้าเตรยีมไว้แล้ว”

“เรือ? พวกท่านคงมิได้หมายถึงเรือที่ข้าทิ้งไว้ในบึงต้นอ้อกระมัง?”  

หมงิอี๋เรยีกเฮยจื่อไปยนืข้างกาย มองมาที่ข้าและเฉนิหนี้คล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

“นั่นเป็นเรอืของท่านโหรหรอื!” เฉนิหนี้เอ่ยอย่างตกใจ

“เพิ่งซื้อมาเมื่อวนัก่อน คุณชายมไิด้ขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของกผ็ลกัเรอื

ลงในทะเลสาบ ท่านต้องการยมืเรอื หรอืต้องการชงิเรอืเลา่” หมงิอี๋แสดงสหีน้า

มเีลศนยั

เรือนี้กลายเป็นของเขาไปตั้งแต่เมื่อใด เหตุใดจึงคล้ายว่าข้าได้กลิ่น 

กลอุบายบางอย่าง

“ขออภัยท่านโหร เป็นหนี้เสียมารยาทแล้ว” ได้ยินหมิงอี๋กล่าวเช่นนี้  

เฉนิหนี้กร็บียกก�าป้ันขึ้นกล่าวขออภยั ก่อนจะล้วงถงุเงนิของตนออกจากอกเสื้อ

ส่งให้เฮยจื่ออย่างรวดเร็ว “นี่คือเงินแคว้นฉู่สามสิบก้อน หวังว่าท่านโหรจะ 

ให้ข้ายมืเรอืสกัเดอืนหนึ่ง ก่อนกลางเดอืนหน้า ข้าจะน�ามาคนือย่างแน่นอน”

“ยืมเรือ?” คิ้วเรียวยาวของหมิงอี๋เลิกขึ้น ดวงตางดงามแฝงรอยยิ้ม

เหลอืบมองมาทางข้า “อาสอื พวกเจ้าต้องการจะยมืเรอืเดนิทางไปที่ใดหรอื”

“พี่ใหญ่จะเดนิทางไปเมอืงหลวง ข้ามาส่งเขาออกเดนิทาง”
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“ที่แท้เป็นเช่นนี้... เฮยจื่อ คนืเงนิให้คุณชายเฉนิ”

“ท่านโหรไม่ยนิดใีห้ยมืเรอืหรอื” เฉนิหนี้ก�าถุงเงนิซึ่งถูกส่งคนืมา พลาง

เอ่ยถามเสยีงร้อนรน

“คุณชายอย่าได้ร้อนใจไป ข้าจะให้คุณชายยมืเรอืล�านี้ เพยีงแต่... ข้า

ต้องการเปลี่ยนค่าเช่าเป็นน�้ามนัทะเลหยกของหอหนานเซยีงในเมอืงอิ่ง” ดวงตา

ของหมงิอี๋งดงามอยู่เสมอ ทั้งยามเศร้าโศก ยามแย้มยิ้ม โดยเฉพาะยามเมื่อ

วางแผนล่อหลอกผู้คนเช่นในเวลานี้ มันจะยิ่งงดงามสะท้อนประกายแวววาว 

ท�าให้มอิาจละสายตาได้

หอหนานเซียง ผู้ที่เคยใช้เครื่องหอมจากแคว้นฉู่ย่อมต้องเคยได้ยิน 

ชื่อนี้ เล่าลอืว่ามนัเป็นหอผลติเครื่องหอมซึ่งฉู่หวางทรงก่อตั้งขึ้นนอกราชวงั ใน

หอมทีาสผู้เชี่ยวชาญการผลติเครื่องหอมกว่าสองร้อยคน ด้วยมอืของพวกเขา 

แม้พืชซึ่งมีกลิ่นเหม็นเช่นจูอวี๋366 ต่างก็สามารถกลายเป็นเครื่องหอมกลิ่น 

จรุงใจ ไม่แปลกหากเฉินหนี้จะเคยได้ยินชื่อหอหนานเซียง แม้ยามปกติเขา 

ไม่ใช้เครื่องหอม ทั้งดแูล้วกม็คิล้ายผู้ที่ชื่นชอบหรอืมคีวามรูเ้กี่ยวกบัเครื่องหอม 

แต่เมื่อตดิตามคนเช่นเฉนิผานเป็นเวลานาน ได้ยนิได้เหน็ได้ซมึซบั ย่อมต้อง

รู้จกัสิ่งที่ชนชั้นสูงยกย่องเทดิทูนอยู่บ้าง ทว่าน�้ามนัทะเลหยกที่หมงิอี๋กล่าวถงึ 

พวกเราทั้งสองต่างเพิ่งเคยได้ยนิเป็นคราแรก

หมิงอี๋กล่าวว่า น�้ามันทะเลหยกท�าจากผลของพืชซึ่งสุกงอมในฤดู 

ใบไม้ร่วงยี่สิบชนิด ผสมกับมันส่วนท้องของปลาทะเลลึก ฤดูใบไม้ร่วงยาม

อากาศแห้งเขามักใช้มันทาบ�ารุงมือ วาจานี้หากเปลี่ยนให้บุรุษอื่นที่มิใช่หมิงอี๋

มากล่าว ข้าคงรู้สกึว่าน่าขบขนัยิ่งนกั ทั้งยงัอาจเกดิความรู้สกึดูแคลน ทว่าเขา

คอืหมงิอี๋ ยามเมื่อเขาเอ่ยถงึประโยชน์ของน�้ามนัทะเลหยก สิ่งเดยีวที่ข้าสามารถ

จนิตนาการคอืภาพหญงิงามหลุบตาซ่อนยิ้ม ปลายนิ้วไล่ระเลอืกน�้ามนัหอม

เพื่อยืมเรือออกเดินทาง เฉินหนี้ตอบรับค�าขอของหมิงอี๋อย่างไม่ลังเล

366 สมนุไพรจนี มฤีทธิ์ขบัพยาธ ิขบัพษิ ไล่ลมหนาว ชื่อวทิยาศาสตร์ Cornus off icinalis
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แม้แต่น้อย หมงิอี๋บอกเขาว่า น�้ามนัทะเลหยกผลติได้ยากยิ่งนกั หากต้องการ

ซื้อจ�าต้องบอกกล่าวผู้ดูแลหอหนานเซียงล่วงหน้าเป็นเวลาครึ่งเดือน เฉินหนี้

พยักหน้าให้ค�าสัตย์ เขากล่าวว่าจะอยู่ที่เมืองอิ่งเป็นเวลาครึ่งเดือน เมื่อถึง 

เมืองอิ่งจะเดินทางไปจองน�้ามันทะเลหยกที่หอหนานเซียงก่อน ได้ยินเช่นนั้น 

หมงิอี๋กแ็ย้มรอยยิ้ม ชดัเจนว่าเขาพอใจการตอบรบัของเฉนิหนี้ยิ่งนกั

ริมฝั่งทะเลสาบอวิ๋นเมิ่ง ข้าโบกมือลาเฉินหนี้ หมิงอี๋ยืนอยู่ข้างกายข้า 

มุมปากยงัคงยกแย้มรอยยิ้มบางเบา

“เหตุใดท่านจึงให้เขาไปซื้อน�้ามันทะเลหยกที่หอหนานเซียง ในหอ 

หนานเซยีงมคีนของเทยีนซูอยู่หรอื” ข้าถามหมงิอี๋

หมงิอี๋หรี่ตามองเรอืล�าเลก็ท่ามกลางเกลยีวคลื่นสเีขยีวมรกต ยิ้มน้อยๆ 

พลางเอ่ย “อาสอื เป็นอูซ๋วี่ฉลาดเกนิไป เจ้าจงึคบหาบุรษุทึ่มทื่อโง่เขลาเช่นเฉนิหนี้

แทนหรอื”

ข้าเหลอืบตามองหมงิอี๋ พลางเอ่ยแย้ง “เขาหาได้ทึ่มทื่อหรอืโง่เขลา เพยีง

มจีติใจดงีามเกนิไป จงึถูกท่านล่อหลอก”

“บนโลกนี้มคีนเฉลยีวฉลาดมากยิ่งนกั ค�าว่า ‘ทึ่มทื่อโง่เขลา’ ส�าหรบัข้า

หาใช่วาจาตอ่วา่เหยยีดหยาม” หมงิอี๋เลกิคิ้วขึ้นน้อยๆ พลางยิ้มอย่างไม่สะทก-

สะท้าน

“แต่เดิมชาวฉู่ควรท�าพิธีสักการบูชาเทพวารีในฤดูใบไม้ผลิ ท่านรู้ก่อน

แล้วว่าวนันี้เขาจะมายมืเรอื จงึจงใจวางแผนการนี้ขึ้น?”

“เมื่อเจ้าลาจากอู๋ซวี่แล้ว ไยต้องเอ่ยถามเรื่องเหล่านี้ให้มากความ เจ้า

กลบับ้านไปเถดิ!” หมงิอี๋หนัมองผนืน�้าอนัว่างเปล่าเงยีบงนัเป็นครั้งสดุท้าย เขา

ยื่นมือมารวบดอกจวี๋ฮวาป่าในอ้อมแขนข้า ก่อนหมุนกายเดินตรงไปทางทิศ

ตะวนัตก

กลางฤดูใบไม้ร่วง ต้นอ้อในทะเลสาบอวิ๋นเมิ่งต่างห่มคลุมเสื้อสเีหลอืง

ทอง โอ้อวดดอกอ้อสีขาวบริสุทธิ์จ�านวนนับพันหมื่นซึ่งแบ่งบานออกจากฝัก 

เมื่อสายลมพัดผ่าน ดอกอ้อสีขาวราวหิมะก็ล่องลอยปลิวว่อนอยู่เหนือทะเล 
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ต้นอ้อสทีอง หมงิอี๋กระชบัเสื้อคลุมยาวสแีดงสดก้าวเดนิอยู่ท่ามกลางทวิทศัน์

ฤดใูบไม้ร่วงอนักว้างไกลไร้ขอบเขตของแคว้นฉู ่เส้นผมพลิ้วสยาย ท่วงท่าสง่า

งาม ข้าเดนิตามหลงัเขาอยู่ไกลๆ ทั้งที่รู้ว่าเขาจะชกัน�าข้าไปยงัเส้นทางที่มอิาจ

หวนกลบั ทว่าข้ากลบัมอิาจหยุดฝีเท้าของตวัเอง

“เจ้าตามข้ามาเช่นนี้ เพราะไม่อยากกลับไปที่กระท่อมซอมซ่อหลังนั้น

อกีแล้วหรอื” หมงิอี๋หยุดฝีเท้าที่เนนิหญ้าเตี้ยๆ แห่งหนึ่ง เขาหมุนกายกลบัมา 

ดวงตาทั้งสองแวววาวไปด้วยความยนิดอีนัยากปิดบงัหลงัแผนการบรรลุผล

ข้าแกล้งท�าทีมองไม่เห็นความล�าพองใจของเขา ก้มหน้าจับจ้องไปยัง

ดอกจวี๋ฮวาป่าซึ่งแบ่งบานอยูก่ลางอ้อมแขนของเขา พลางเอ่ยถามด้วยเสยีงเบา

หววิ “เมื่อคนือู๋ซวี่มาที่ทะเลสาบอวิ๋นเมิ่งหรอืไม่”

“เจ้ากล่าวสิ่งใด”

“อูซ๋วี่... เขากร็ูว่้าข้าอาศยัอยูท่ี่นี่ใช่หรอืไม่ เมื่อคนืเขาได้มาหาข้าหรอืไม่” 

ข้านกึถงึความฝันเมื่อคนื ขณะที่ใบหน้าร้อนผะผ่าว

หมงิอี๋กวาดตามองข้าอย่างแฝงความหมายลกึล�้า เขาแย้มยิ้มพลางเดนิ

มาตรงหน้าข้า ดงึจวี๋ฮวาป่ากลบีขาวดอกหนึ่งจากช่อดอกไม้ในมอืเสยีบลงบน

มวยผมอนัยุ่งเหยงิของข้า “ข้าสามารถตอบค�าถามนี้ของเจ้า อนัที่จรงิ ค�าถาม

มากมายในใจของเจ้า ข้าสามารถให้ความกระจ่าง เพยีงแต่... เจ้าต้องยอมรบั

เงื่อนไขข้อหนึ่งของข้าก่อน” เขาเอียงศีรษะ จัดแต่งต�าแหน่งดอกไม้กลาง 

มวยผมของข้า ชัดเจนว่าเขาหมายมั่นจะจับลูกแกะหลงทางเช่นข้าไว้ในก�ามือ

ให้จงได้

“เงื่อนไขอนัใด”

“กลบัเทยีนซู ช่วยอู่อนิจดัการเรื่องของแคว้นเว่ย”

ข้าตกใจนกั เงื่อนไขนี้อยู่นอกเหนอืความคาดหมายของข้าอย่างสิ้นเชงิ 

“เทยีนซู? เหตุใดจงึต้องการให้ข้าไปที่เทยีนซู”

“ง่ายดายยิ่ง เพราะข้าไม่อยากไปอย่างไรเล่า” หมงิอี๋กดมวยผมของข้า 

ก่อนดงึมอืกลบัไป



เหวินเจียนจื่อ
49

“ข้าไม่ไป เหตุใดข้าจงึต้องไปด้วย” ไขว่คุ่ยรชัทายาทแห่งแคว้นเว่ยเป็น

ฝนัร้ายของหมงิอี๋ เขาไม่ยนิดช่ีวยเหลอืไขว่คุ่ยแย่งชงิบลัลงัก์ ข้าสามารถเข้าใจ

ได้ แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องอนัใดกบัข้า?

“เจ้าไม่ยนิยอม?”

“นอกจากท่าน เทยีนซูยงัมผีู้ดูแลคนอื่นๆ แม้พวกเขามอิาจช่วยเหลอื

เรื่องแคว้นเว่ย กย็งัมฮีูหยนิอู่อนิอยู่ ข้าไม่อยากเหยยีบย�่าน�้าโคลนของแคว้น

จิ้นอกีแล้ว”

“เจ้าไม่อยากรู้หรอืว่าเมื่อคนือู๋ซวี่อยู่ที่ทะเลสาบอวิ๋นเมิ่งหรอืไม่”

“ไม่อยาก”

“เช่นนั้นเจ้าอยากรู้หรอืไม่ ว่ายามที่เจ้าอยู่ในหอฝูซู เหตุใดอู๋ซวี่จงึไม่ไป

หาเจ้า ทั้งเหตุใดจงึยอมรบัสตรซีึ่งเผ่าตี๋ส่งมา”

“ไม่อยาก”

“เช่นนั้นแม่ทพัอูเ่ล่า เจ้าอยากรู้หรอืไม่ว่าเมื่อสกลุจ้าวยกเลกิการแต่งงาน

อย่างกะทนัหนั สถานการณ์ของเขาที่แคว้นฉนิเป็นอย่างไร”

“ไม่อยาก” ข้าเงยหน้ามองสบดวงตาฉายแววสืบเสาะของหมิงอี๋พลาง

เอ่ยชดัถ้อยชดัค�า “สิ่งที่ท่านกล่าวเหล่านั้น ข้าต่างไม่อยากรู้”

“เช่นนั้นหรอื” หมงิอี๋เลกิคิ้วข้างซ้าย ก่อนเอ่ยหยอกล้อ “แต่เดมิข้าเข้าใจ

ว่าความอยากรู้อยากเหน็ของเจ้าจะคงอยูไ่ปตลอดกาล อย่างไร จ้าวอู๋ซวี่ท�ามนั

แตกสลายไปพร้อมกบัใจของเจ้าเสยีแล้วหรอื”

หมงิอี๋จงใจเอ่ยวาจายั่วย ุแม้ข้าอยากโต้เถยีง แต่เมื่อนกึย้อนถงึการต่อสู้

ชิงดีทั้งในที่ลับที่แจ้ง นึกย้อนถึงซากศพซึ่งล้มลงแทบเท้าตลอดทางที่ข้าก้าว

เดนิผ่านมา ข้ากก็ลั้นใจส่ายหน้า “เวลานี้ข้ามชีวีติอยู่อย่างสงบสุข ข้าจะไม่ไป

ที่เทยีนซูอกีแล้ว ไปเถดิ เมื่อท่านมายงัทะเลสาบอวิ๋นเมิ่ง ไป๋หลู่ย่อมต้องอยู่ 

ที่นี่เช่นกัน ฤดูใบไม้ร่วงของเมืองซินเจี้ยงหนาวยิ่งนัก อากาศของแคว้นฉู ่

เหมาะแก่การรักษาอาการป่วยของเขาเป็นที่สุด เขาควรจะย้ายมาอยู่ที่นี่เสีย 

นานแล้ว” ข้าเบี่ยงหลบหมงิอี๋ ก่อนยกชายกระโปรงเดนิตรงขึ้นไปบนเนนิหญ้า
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“หากเจ้าไม่อยากรู้เรื่องของอู๋ซวี่และอู่เฟิง เช่นนั้นมนุษย์ยาในจวนของ

จื้อเหยาเล่า หรอืเจ้ากไ็ม่อยากรูข่้าวคราวของมนษุย์ยาเช่นกนั” หมงิอี๋ร้องตะโกน

มาจากเบื้องหลงัข้า

“ท่านว่าอย่างไรนะ?!” ข้าหยุดฝีเท้าลงโดยพลนั

ฤดูใบไม้ผลทิี่ผ่านมา หลงัเดนิทางออกจากแคว้นซ่ง ข้ากบัเฉนิหนี้แวะ

ไปที่เมอืงซนิเจี้ยงก่อน ข้าตั้งใจไปหาเต้าจื๋อที่หุบเขาปรศินา ทว่าเต้าจื๋อหายตวั

ไปเสียแล้ว กระท่อมที่เขาอาศัยอยู่เต็มไปด้วยฝุ่นจับตัวหนา ข้าไม่รู้ว่าเขาไป 

ที่ใด ทั้งเขาก็มิได้ทิ้งร่องรอยที่สามารถติดตามไว้ให้ข้า ภายหลัง ข้าบอกเล่า

เรื่องราวของมนุษย์ยาแก่เฉนิหนี้ เฉนิหนี้จงึช่วยลอบเข้าไปส�ารวจจวนสกุลจื้อ

ให้ข้า ทว่าเขากลบัพบเพยีงทางลบัซึ่งถูกหนิก้อนใหญ่ปิดตายอยู่ใต้ที่พกัอาศยั

ของจื้อเหวนิจื่อ ยงัคงไม่พบร่องรอยของมนุษย์ยา

ครึ่งปีกว่าที่อาศยัอยูใ่นแคว้นฉู ่แม้ข้าปลกีวเิวกอาศยัอยูเ่พยีงล�าพงั แต่

กลับมิเคยลืมเรื่องการตามหามนุษย์ยาแม้สักวัน นอกจากฝากฝังให้เฉินหนี้

และเหล่าสหายของเขาช่วยข้าสืบข่าวคราวความเป็นไปของเต้าจื๋อ ข้ายัง 

เขยีนจดหมายขอให้ตวนมู่ชื่อไปเยี่ยมเยยีนสกลุกงซูแห่งแคว้นหลูแ่ทนข้า บดันี้ 

หมิงอี๋เป็นฝ่ายเอ่ยเรื่องมนุษย์ยาขึ้นก่อน หรือเทียนซูจะพบเบาะแสบางอย่าง

แล้ว?

“เรื่องมนุษย์ยา ท่านรู้มากเพยีงใด” ข้าหนักลบัไปถามหมงิอี๋

“ไปที่เทยีนซเูถดิ เทยีนซจูะให้ค�าตอบของค�าถามทั้งหมดแก่เจ้า” หมงิอี๋

ยงัคงใช้รอยยิ้มน่าหลงใหลและน�้าเสยีงใสกงัวานของเขาล่อลวงข้า

โยนเหยื่อล่อปลา นบัแต่ชั่วขณะที่ข้ากลบัหลงัหนั ข้ากถ็ูกล้อมเข้าสู่แห

ซึ่งถกัสานเตรยีมไว้อย่างประณตีทนัที

“หากข้าไปที่เทียนซู เช่นนั้นท่านจะรับรองได้อย่างไรว่าหลังจากเรื่อง

แคว้นเว่ยสิ้นสุดลง ข้าจะยังสามารถเดินออกจาก ‘ม่านมายา’ ได้อย่าง

ปลอดภยั”

“เมื่อเจ้าถามเช่นนี้ ข้ากจ็ะคดิเสยีว่าเจ้าตอบตกลงแล้ว” หมงิอี๋แย้มยิ้ม
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มุมปาก ยกแขนเสื้อแสดงมอืเป็นสญัลกัษณ์บอกเฮยจื่อซึ่งอยู่ห่างออกไปสอง

จั้ง เฮยจื่อรบัค�าสั่ง ก่อนวิ่งหายไปอย่างรวดเรว็

“ท่านยงัไม่ตอบค�าถามของข้า” ข้าไล่ถามซ�้า

“อสิระที่เจ้าต้องการ ประมุขของเทยีนซูย่อมมอบให้เจ้า”

“ผู้ใดคอืประมุขของเทยีนซู”

“อกีสกัครู่เจ้ากจ็ะได้พบแล้ว”

“ไป๋หลู่?! ประมุขของเทยีนซูคอืไป๋หลู่หรอื!” ท่ามกลางสายลมฤดูใบไม้

ร่วง ข้าตะลงึงนัไปในฉบัพลนั

บนผืนฟ้ามีดวงดาวเจ็ดดวงรูปร่างคล้ายกระบวย โคจรอยู่ทางตอน

เหนอืของกลุ่มดาวไท่เวย ควบคุมฤดูทั้งสี่ ดาวทั้งเจด็มนีามว่า เทยีนซู เทยีน-

เสวยีน เทยีนจ ีเทยีนเฉวยีน อวี้เหงิ ไคหยาง และเหยากวง เทยีนซูอยู่ที่ปลาย

กระบวย หมายถงึท้องฟ้า

บนหลังคาของจวนไท่สื่อ อิ่นเกาถือผังดาราของเขาประทับชื่อของ

ดวงดาวทั้งเจด็ลงในสมองของข้าอย่างแม่นย�า เวลานั้นข้าเคยหวัเราะพลางเอ่ย

หยอกล้อ ว่าดาวทั้งเจ็ดดวงนี้เป็นเพียงกระบวยตักสุราของเง็กเซียน อิ่นเกา

เอ่ยแย้งข้าด้วยสหีน้าจรงิจงั เขากล่าวว่า มนัหาใช่กระบวยสุรา แต่เป็นราชรถ

ของเงก็เซยีน เมื่อถงึปีใหม่ เงก็เซยีนจะประทบัมนัเดนิทางออกจากทศิตะวนัตก 

ผ่านทอ้งฟ้าประดบัดาราอนักว้างไกล ราชรถเคลื่อนไปไม่หยดุ โลกมนษุย์จงึมี

ฤดูทั้งสี่

ดงันั้นข้าจงึถามว่า เช่นนั้นเทยีนซูคอืสิ่งใด อิ่นเกาชี้ไปยงัดาวดวงหนึ่ง

ที่ปลายกระบวยพลางเอ่ย เทียนซูคือตะเกียงให้แสงสว่างบอกทิศทางของ 

ราชรถ ยามเมื่อผนืฟ้ายามราตรปีลอดโปร่ง จงึจะมองเหน็แสงสว่างสสี้มแดง

ของมนั

เทียนซูคือชื่อของดวงดาว แต่ละหน่วยของเทียนซูตั้งชื่อตามแปด

เอกลกัษณ์ จ้าวยางใช้ชื่อกลุ่มดาวแทนองครกัษ์ประจ�ากายของตน หมงิอี๋เป็น
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ผู้ดูแลเอกลักษณ์หลีแห่งเทียนซู ทั้งยังเป็นสหายสนิทของไป๋หลู่ ข้อสังเกต 

ทั้งหลายนี้ท�าให้ข้ายากจะไม่แคลงใจว่าเทียนซูมีส่วนเกี่ยวข้องกับสกุลจ้าว  

ทั้งหลังจากนั้น ไม่ว่าจะเป็นฐานะบุรุษหน้ากากอสูรของอู๋ซวี่ หรือชาติก�าเนิด 

อนัแปลกประหลาดของหยูอนั เบาะแสทั้งหมดล้วนตอกย�้าให้ข้าเชื่อว่าเทยีนซู

และสกุลจ้าวมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวข้องแน่นแฟ้น

เมื่อเทียนซูเป็นสถานที่รวบรวมข่าวสาร สะสมทรัพย์สิน และฝึกฝน

พลเรือนในสังกัดของสกุลจ้าว เช่นนั้นบุรุษสวมรองเท้าหนังกวางหัวเชิดที่นั่ง

อยู่เบื้องหลังม่านลูกปัดผู้นั้นคือใครกัน ข้าเคยสงสัยจ้าวยาง เคยสงสัยอู๋ซวี่ 

แต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าประมุขของเทียนซูจะเป็นไป๋หลู่ ไป๋หลู่ซึ่งเลี้ยงเสือและ

สุกรไว้ในสวนผู้นั้น

“ประมุขของเทยีนซูคอืไป๋หลู่จรงิๆ หรอื” ข้าเอ่ยถามอย่างมอิาจวางใจ

“ประมุขของเทียนซูเป็นเขามาโดยตลอด” หมิงอี๋เอ่ยทิ้งท้ายเสียง 

แผ่วเบาประโยคหนึ่ง ก่อนก้าวขึ้นเนนิเตี้ยๆ ซึ่งปกคลมุด้วยหญ้าใบเลก็ละเอยีด

“ล�าพองตนว่าฉลาดหลกัแหลมมานานหลายปี ที่แท้ผูท้ี่โง่งมทึ่มทื่อที่สดุ

ในโลกกค็อืข้า” ข้าแค่นหวัเราะเย้ยหยนั ก่อนเดนิตามไป

ดวงอาทิตย์ยามบ่ายในฤดูใบไม้ร่วงแขวนอยู่กลางท้องฟ้าปลอดโปร่ง

ราวผ่านการชะล้าง แสงแดดอบอุน่สาดประกายอ่อนจางปกคลมุทุง่กว้างซึ่งเตม็

ไปด้วยต้นหญ้าสทีอง ในบรเิวณซึ่งห่างจากพวกเราไปไม่ไกล เบื้องหน้ากระท่อม

หนิซึ่งมเีถาวลัย์เลื้อยพนั บรุุษในอาภรณ์สขีาวโบกสะบดัตามสายลมก�าลงัเขย่ง

เท้า แย้มรอยยิ้มกว้าง พลางโบกแขนผอมแห้งขาวซดีของตนให้ข้า

เขาคือประมุขแห่งเทียนซูจริงๆ หรือ เขายังเป็นไป๋หลู่ในความทรงจ�า

ของข้าหรอืไม่ หนึ่งปีที่ไม่ได้พบกนั อาการป่วยของเขาดขีึ้นหรอืไม่

“รบีเข้าไปในบ้าน อย่าตากลม” ข้าตะโกนบอกคนที่อยู่ห่างออกไปเสยีง

ดัง ลมเย็นจากทะเลสาบพัดเสียงของข้าแตกกระจายในฉับพลัน บุรุษหน้า

กระท่อมหนิวิ่งเข้ามาอกีสองก้าว กระโดดเบาๆ พลางโบกมอืแรงยิ่งขึ้น

เขา... กย็งัคงเป็นเขาคนเดมิ...
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ข้าลดมอืทั้งสองลง รอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากอย่างไม่ทนัรู้ตวั

“รบีเดนิเถดิ เขาป่วยจนผอมลงไปมาก อกีสกัพกัอาจจะถูกลมพดัหอบ

ไปได้” หมงิอี๋ผลกัหลงัข้าเบาๆ คราหนึ่ง ก่อนกอดช่อดอกจวี๋ฮวาป่าในอ้อมแขน

วิ่งตรงไปหาไป๋หลู่

“รอข้าด้วย!” ข้าวิ่งตามหมงิอี๋ไปหยุดตรงหน้าไป๋หลู่อย่างรวดเรว็

“ท่านไม่ควรออกมาตากลมเช่นนี้” ข้าหอบหายใจพลางมองบรุษุร่างผอม

แห้งใบหน้าคมคาย

“ขา้รู”้ ไป๋หลู่ยิ้มบางๆ ผวิเหนอืโหนกแก้มซึ่งนนูสงูขึ้นปรากฏริ้วแดงอนั

ไม่ปกต ิเขาผอมลงไปมากจรงิๆ สภาพของเขาในเวลานี้ทรดุโทรมกว่ายามที่ข้า

พบเขาคราแรกในแคว้นฉนิเสยีอกี

“หนึ่งปีกว่าแล้ว อาการป่วยของท่านยังไม่ดีขึ้นอีกหรือ” ข้าผ่อนลม

หายใจ พลางยื่นมอืไปจบัชพีจรของไป๋หลู่

ไป๋หลู่หวัเราะพลางพลกิมอืมาจบัมอืข้า “ข้าไม่เป็นไร โรคเดมิๆ เคยชนิ

เสยีแล้ว เรว็ รบีเข้าข้างในเถดิ! เฮยจื่อไปผ่าฟืนต้มน�้ารอไว้แล้ว ข้าเกบ็ฟางถู

จากแคว้นสู่ไว้กล่องหนึ่ง รอสักวันที่เจ้ามาจะต้มให้ข้าดื่ม!” ไป๋หลู่จูงข้า 

เดนิเข้าไปในกระท่อม ข้าเดนิตามหลงัเขาพลางเอ่ยถามอย่างสงสยั 

“รอข้ามา? พวกท่านรู้อยู่ก่อนแล้วหรอืว่าข้าอาศยัอยู่ที่นี่?”

“พวกเรารู้เรื่องต่างๆ มากมายทเีดยีว!” หมงิอี๋เดนิผ่านข้างกายข้า ก่อน

เอยีงศรีษะเอ่ยเสยีงเบาที่ข้างหู “เหน็ไหม ข้าบอกเจ้าแล้ว หากมเีทยีนซู เจ้าจะ

ได้รู้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการรู้”

“หมงิอี๋!” ไป๋หลู่ถลงึตาใส่หมงิอี๋ หมงิอี๋ยกัคิ้ว เขายิ้มกว้างพลางหนัหน้า

ไปปักช่อดอกไม้ลงในโถน�้าปากกว้างที่ข้างผนงั

“อาสอื เรื่องของเทยีนซู... เขาบอกเจ้าหมดแล้วหรอื” ไป๋หลู่หนัมองข้า 

ใบหน้าปรากฏรอยยิ้มแสดงความรู้สกึผดิ

ข้าพยกัหน้า

“เจ้าจะโทษว่าข้าปากมากไม่ได้ สนทนากับนังหนูผู้นี้เปลืองแรงยิ่งนัก 
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หากข้าไม่บอกนางก่อน เจ้าคงไม่เหลือแรงมาต่อกรกับนาง” หมิงอี๋ประคอง 

ไป๋หลู่นั่งลงข้างโต๊ะเตี้ยริมหน้าต่าง ก่อนใช้ผ้ารองมือเติมถ่านใหม่สองก้อน 

ลงในเตาทรงกลมข้างกายไป๋หลู่ “อย่างไรเมื่อครู่นางก็รับปากข้าว่าจะกลับไป 

ที่เทียนซูแล้ว เวลานี้เจ้าไม่ต้องเปลืองแรงอธิบายโน้มน้าวสิ่งใดกับนางให ้

มากความอกี เอ่ยวาจามากเกนิไป ย่อมท�าลายพลงัลมปราณ”

“อาสอื ขอโทษด้วย เขาช่าง...” ไป๋หลู่ถกูหมงิอี๋กลา่วเช่นนี้ ริ้วแดงที่สอง

ข้างแก้มกย็ิ่งเข้มขึ้น

“หมงิอี๋กล่าวถูกแล้ว ข้าเป็นคนเจ้าแผนการทั้งยงัยากรบัมอื หากเปลี่ยน

ให้ท่านเป็นคนบอกเรื่องเทยีนซู ท่านต้องถูกข้าดูดพลงัชวีติไปครึ่งหนึ่งเป็นแน่ 

แต่... ข้าก็คิดไม่ถึงจริงๆ ว่า ผู้ที่นั่งอยู่เบื้องหลังม่านลูกปัดในวันนั้นจะเป็น

ท่าน”

“ขอโทษด้วย ที่ข้าปิดบงัเรื่องของเทยีนซกูบัเจ้ามาโดยตลอด” ไป๋หลูม่อง

ข้าด้วยสหีน้ารู้สกึผดิ

“ข้ายอมรบัค�าขอโทษนี้” ข้าท�าปากเบะพลางเอ่ยเย้ยหยนัตนเอง “ยาม

เมื่อข้าเอ่ยเตือนท่านว่า ‘เลี้ยงสุกรเลี้ยงเสือมิสู้เลี้ยงขุนพล’ ท่านคงหัวเราะ 

เยาะเย้ยข้าอยู่ในใจใช่หรอืไม่ เดก็น้อยไม่รูจ้กัฟ้าสงูแผ่นดนิต�่าเช่นข้า กลบักล้า

คยุโวโอ้อวดบอกให้ประมขุแห่งเทยีนซเูลี้ยงผูก้ล้าไว้ปกป้องตนอย่างไม่กระดาก

อาย”

“ไม่ ข้าหาได้เยาะเย้ยเจ้า” ไป๋หลู่ยิ้มบางๆ พลางส่ายหน้า สายตาอบอุ่น

ของเขามองผา่นดวงตาข้าไปหยดุที่ป่ินไม้เหนอืศรีษะ “คดิถงึยามนั้นเจา้เพิ่งจะ

อายุไม่เท่าไร เด็กหญิงยังไม่พ้นวัยปักปิ่นคนหนึ่งปล่อยผมยาวสยายวิ่งตาม 

อูซ๋วี่ไปทั่ว ทว่าเดก็อายเุพยีงเท่านั้นกลบัเข้าใจความล�าบากของท่านพ่อมากกว่า

ข้าเสยีอกี เลี้ยงสุกรเลี้ยงเสอืมสิู้เลี้ยงขุนพล เทยีนซูกค็อื ‘ขุนพล’ ที่ท่านพ่อ

เลี้ยงไว้ให้บุตรชายไม่เอาไหนเช่นข้า น่าเสียดายยิ่งนัก ช่างไม้ฝีมือดีเช่นไร 

กม็อิาจแกะสลกัไม้ผพุงัให้สวยงามได้ หลายปีมานี้ ข้าทิ้งเทยีนซไูวใ้ห้อูอ่นิและ

หมิงอี๋ดูแล ทั้งยังโยนกิจธุระที่ท่านพ่อมอบหมายให้หงอวิ๋นเอ๋อร์รับผิดชอบ 
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ตนเองกลบัเลี้ยงเสอื สุกร กวาง นก ไว้เตม็สวนอย่างสบายอกสบายใจ หลกั

การที่เด็กหญิงคนหนึ่งยังเข้าใจ ข้ากลับไม่เข้าใจ ผู้ซึ่งสมควรถูกหัวเราะเยาะ

คือข้า” หลังจากได้พบข้า ใบหน้าของไป๋หลู่ประดับรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลา  

ทว่ายามเมื่อเขากล่าวประโยคสุดท้ายจบลง ข้ากลับมองเห็นความขมขื่นซึ่ง 

มอิาจเลอืนหายปรากฏขึ้นท่ามกลางรอยยิ้มของเขา “อาสอื เจ้าคดิว่าบนโลกนี้

ยงัมบีุตรชายที่ไม่ได้ความยิ่งกว่าข้า มพีี่ชายที่ย�่าแย่ยิ่งกว่าข้าอกีหรอืไม่”

“ท่านท�าได้ดมีากแล้ว...” ข้ามองตาไป๋หลูพ่ลางเอ่ยอย่างจรงิใจ “ท่านเป็น 

บุตรชายที่ดีที่สุด เป็นพี่ชายที่ดีที่สุดในโลก หากไม่มีท่าน แม้มีชีวิตรอดมา 

ทาสเด็กเลี้ยงม้าในปีนั้นก็มิอาจกลายเป็นจ้าวอู๋ซวี่ในวันนี้ เป็นท่านท�าให้เขา

ประสบความส�าเร็จ และเขาจะช่วยปกป้องตระกูลของพวกท่าน แทนท่าน

เสนาบดแีละท่านได้เป็นอย่างด”ี

“เช่นนั้นเจ้าสามารถช่วยปกป้องเขาแทนข้าได้หรอืไม่” นิ้วมอืเยน็เฉยีบ

ของไป๋หลู่กุมหลงัมอืของข้าอย่างแผ่วเบา

ใจข้าสั่นไหว ข้าค่อยๆ ดงึมอืของตนออกจากการเกาะกุมของเขา “เขา

อาจไม่ต้องการการปกป้องจากข้า บางคนเมื่อเกดิมากถู็กก�าหนดไว้แล้วว่าต้อง

ยืนอยู่บนจุดที่สูงที่สุด จุดที่หนาวเหน็บที่สุดเพียงล�าพัง การคงอยู่ของผู้อื่น 

อาจกลายเป็นเพยีงภาระส�าหรบัเขา”

“เจ้าคดิเช่นนี้หรอื” ได้ยนิเช่นนั้นไป๋หลู่กแ็สดงสหีน้างงงนั

“ข้ออ้าง” หมิงอี๋ซึ่งนั่งเงียบอยู่ด้านหนึ่งเป็นเวลานานเหลือบตามองข้า

อย่างเย็นชาพลางเอ่ย “ที่สุดแล้วก็เป็นเพราะแม่ทัพอู่แห่งแคว้นฉินผู้นั้น 

มใิช่หรอื”

“เขาบอกพวกท่านเช่นนี้หรอื เฮอะ! วาจาโป้ปดเช่นนี้ เขากลบัเชื่อด้วย

หรือ” ใจของข้าเจ็บปวด กลับตั้งใจแสดงท่าทีโกรธเคือง “เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ

ท่านแม่ทพั ข้าจากมา เพยีงเพื่อท�าให้เรื่องราวมนัง่ายขึ้นบ้างเท่านั้น อนัที่จรงิ 

เวลานี้เขาก็มีชีวิตอยู่อย่างดียิ่ง ทั้งสิ่งต่างๆ ในสกุลจ้าวต่างก็ด�าเนินไปอย่าง 

ราบรื่น”
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“ผดิแล้ว เขาไม่ดเีลยแม้แต่น้อย เหตุเพราะเจ้าทอดทิ้งเขาไปในเวลาที่

เขามีความสุขมากที่สุด เจ้าทอดทิ้งเขาไปในยามที่เขาอ่อนแอ ไร้การป้องกัน

มากที่สุด เวลานี้เขาเกลยีดชงัเจ้ายิ่งนกั เกลยีดที่เจ้าทอดทิ้งเขาไปเพราะอู่เฟิง” 

ไป๋หลู่ขมวดคิ้วพลางเอ่ยทอดถอนใจ

“ข้าหาได้ทอดทิ้งเขา! เป็นเขาทอดทิ้งข้า ข้ารอเขาอยู่ที่แคว้นซ่งเป็นเวลา

สองร้อยกวา่วนั เขากลบัไม่เคยมาหาข้า!” ความน้อยใจและแค้นเคอืงซึ่งฝังลกึ

อยู่ใต้ก้นบึ้งของจติใจท�าให้ข้าร้องตวาดอย่างอดไม่ได้

“เขาไปแล้ว อาสอื เขาไปหาเจ้าแล้ว!”

“ใช่สิ เขามาแล้ว พาภรรยาใหม่ของเขามาขนย้ายสุราในโรงเก็บสุรา 

ของข้าจนว่างเปล่าภายในคนืเดยีว ทั้งยงัทิ้งหยกขาวและไข่มกุทะเลกล่องใหญ่

ไว้ให้ข้า”

“ผิดแล้ว หลังกลับมาถึงเมืองซินเจี้ยงได้ไม่นานเขาก็ไปหาเจ้าที่แคว้น

ซ่ง เขารู้ว่าเจ้าเป็นหญิงโรงสุราอยู่ที่หอฝูซู ทั้งยังรู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ในเรือนสุรา

หลงัหอนั้น เขาอยู่ปกป้องเจ้าที่แคว้นซ่งกว่าครึ่งเดอืน กระทั่งสงัหารบุรุษที่คดิ

ปีนรั้วเข้าไปย�่ายีเจ้าในยามค�่าคืนอีกหลายคน ตลอดสองร้อยกว่าราตรีนั้น  

เจ้ามิเคยถามตนเองเลยหรือว่า เหตุใดสตรีเช่นเจ้าอาศัยอยู่ในเรือนสุราเพียง

ล�าพงั กลบัไม่เคยมบีุรุษเมามายบุกเข้าไปในห้อง ปีนขึ้นไปบนเตยีงของเจ้า”

“นางคงเข้าใจว่าเป็นพี่ใหญ่เฉนิหนี้คอยปกป้องนางอยู่กระมงั!” หมงิอี๋

หยบิกาสุราออกมา ก่อนเลื่อนถ้วยไม้ใบหนึ่งให้ข้า “วนันี้ไม่ต้องต้มฟางถูอะไร

นั่นแล้ว ร�่าสุราเถดิ ข้ารู้สกึว่าเวลานี้เหมาะจะดื่มสุรายิ่งกว่า”

“เพราะเหตุใด เหตุใดเขาจึงยินดีหลบซ่อนสังหารคนอยู่ภายนอกรั้ว 

กลับไม่ยอมมาพบข้า... ทั้งที่เขารู้ดีว่าข้าจากมาเพื่อเขา เขาจะเกลียดชังข้าได้

อย่างไร...” ข้าก�าถ้วยไม้ในมอืแน่น น�้าตาเอ่อล้นออกจากเบ้าตาหยดแล้วหยด

เล่า หมิงอี๋รินสุราให้ตนเองถ้วยหนึ่ง ก่อนโน้มกายใช้ขอบถ้วยเคาะหน้าผาก

ของข้าเบาๆ 

“เด็กโง่เช่นเจ้าช่างโง่เขลาได้น่าสนใจยิ่งนัก หลอกลวงผู้อื่น ถึงที่สุด 



เหวินเจียนจื่อ
57

กระทั่งตนเองยงัคล้อยเชื่อ ตื่นเสยีเถดิ หากมเีวลาคดิวางแผนหลอกล่อผู้อื่น 

เหตุใดจงึไม่เชด็หน้าเชด็ตามองดูตนเองให้กระจ่างชดัเสยีก่อน”

“ข้ารูว่้าตนเองท�าสิ่งใด และรูว่้าเหตใุดตนเองจงึท�าเช่นนั้น” ข้าปาดน�้าตา

บนใบหน้าแรงๆ ก่อนเงยหน้ามองไปที่หมงิอี๋ “ปลายฤดูร้อนปีที่แล้ว อาจารย์

ให้คนส่งจดหมายมายงัแคว้นหลู ่เขาบอกว่าที่เมอืงซนิเจี้ยง ท่านเสนาบดกี�าลงั

ป่วยหนัก จื้อเหยาจ้องหาโอกาสแย่งชิงอ�านาจ ชนเผ่าต่างๆ ทางตอนเหนือ

เตรยีมการเคลื่อนไหว จ�าต้องเข้าระงบัปราบปราม อู๋ซวี่เหน็ใจข้า ไม่ต้องการ

ผดิต่อข้า แต่ถ้าเขาต้องการปกป้องสกุลจ้าวกจ็�าต้องแต่งงานเชื่อมสมัพนัธ์กบั

เผ่าตี๋ในฐานะจ้าวซื่อจื่อ ในสถานการณ์เช่นนี้ หากข้าไม่จากมา ย่อมต้องกลาย

เป็นอุปสรรคขดัขวางเขา เขารกัข้า เหน็ใจข้า ส่วนข้า... กไ็ม่ต้องการท�าให้เขา

ล�าบากใจ”

“สตรีผู้มีความรักลึกล�้าแรงกล้า” หมิงอี๋เงยหน้าดื่มสุราหมดถ้วย เขา

หวัเราะพลางยื่นหน้าเข้ามาใกล้ “เจ้าช่างกล่าวเหตผุลได้น่าฟังยิ่งนกั! ท่ามกลาง

ฝูงหมาป่ารายล้อมจบัจ้องรอขย�้า เจ้าทิ้งเขาไว้เพยีงล�าพงั หนเีอาตวัรอดไปคน

เดยีว ท่านเสนาบดป่ีวยหนกั ในราชส�านกัจื้อเหยากลั่นแกล้งอู๋ซวี่ต่างๆ นานา 

เหล่าพี่น้องในจวนสกุลจ้าวมิไยดีการรุกรานจากศัตรูภายนอก วันๆ คอย 

จับจ้องโอกาสแย่งชิงอย่างต้องการฉีกกินเนื้อของอู๋ซวี่ทั้งเป็น พี่ใหญ่ล้มป่วย 

เมิ่งถานสิ้นใจ อาอวี๋พิการ อู่อินยึดครองเทียนซูมิยอมเปลี่ยนถ่ายอ�านาจ  

ในเวลาเช่นนี้เจ้าวางยาสลบเขาหนีไปเพียงผู้เดียว เจ้าไม่เคยคิดเลยหรือว่า

ตนเองควรจะรั้งอยู่ เจ้าไม่เคยคดิเลยหรอืว่า หากมเีจ้า เขาอาจจะสามารถหา

วธิแีก้ปญัหาที่ดยีิ่งกว่าการแต่งงาน สิ่งที่ข้ากล่าวเหล่านี้เจา้ไม่เคยคดิไตร่ตรอง 

เจ้าคดิเพยีงว่าต้องหนไีป ต้องทอดทิ้งเขา ในเวลาที่เขาต้องการเจ้าที่สุด”

วาจาของหมงิอี๋เป็นดั่งลกูศรแหลมคมดอกแล้วดอกเล่าพุง่ตรงเข้าหาข้า 

ใจของข้าทั้งตระหนกและโกรธเคอืง แต่กลบัมอิาจสรรหาค�าใดมาโต้แย้ง

หมงิอี๋เหน็ข้ามเิอ่ยวาจา จงึกล่าวต่อ “ความชอบและความเจบ็ปวด อย่าง

หลงัย่อมยากลมืเลอืนยิ่งกว่า ปีนั้นอู่เฟิงท�าร้ายเจ้า แม้เวลานี้เจ้าไม่เหลอืความ
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รู้สกึใดต่อเขา กลบัยงัเหลอืรอยแผลเป็นที่เขาตราไว้ในใจของเจ้า หลายปีมานี้ 

แม้อยู่ร่วมกับอู๋ซวี่เจ้าก็เตรียมพร้อมถอยหนีจากไปอยู่ตลอดเวลา เจ้ากลัวว่า

เขาจะทอดทิ้งเจ้าเพื่อต�าแหน่งซื่อจื่อ ดังนั้นเจ้าจึงจากไป เจ้าต้องการทอดทิ้ง

เขาก่อนที่เขาจะทรยศเจ้า แต่ไรเจ้ากไ็ม่เคยเชื่อใจเขา ไม่ว่าเขาจะทุ่มเทเพื่อเจ้า

มากเพียงใด ให้ค�าสัญญาต่อเจ้ามากเพียงใด ก็มิอาจเติมเต็มบาดแผลในใจ

เจ้า เจ้าจากเขาไปกเ็พื่อตวัเจ้าเอง นี่ต่างหากคอืความจรงิอนัน่ารงัเกยีจ”

เสียงของหมิงอี๋สะท้อนดังก้องอยู่ข้างหูของข้า ข้านึกอยากเรียบเรียง

ใคร่ครวญความหมายในวาจาของเขา ทว่าสมองกลบัมนึงงเลอะเลอืนยิ่ง ราวกบั

มนัเตม็ไปด้วยน�้าโคลนซึ่งถูกคนกวนจนขุ่นมวั

“ไยจึงไม่เอ่ยวาจาเล่า เจ้ายอมรับว่าสิ่งที่ข้ากล่าวคือความจริงหรือ!”  

หมงิอี๋เอนกายไปด้านหลงั ถอยห่างออกจากข้าด้วยสหีน้าตื่นตระหนก

ข้าหันหน้าไปทางอื่นพลางกัดฟันเอ่ย “อย่าท�าเหมือนท่านเข้าใจข้าเป็น

อย่างด ีท่านเคยกล่าวเองว่าพวกเราหาได้สนทิสนมกนัถงึเพยีงนั้น”

“ฮ่าๆๆ ข้าย่อมไม่เข้าใจเจ้า วาจาเมื่อครู่เป็นผีขี้เมาตัวหนึ่งบอกกับข้า 

หากเขากล่าวผิด มันก็เป็นเพียงวาจาเลอะเลือนหลังจากร�่าสุราเมามาย เจ้ามิ

จ�าเป็นต้องใส่ใจ” หมงิอี๋ม้วนแขนเสื้อขึ้น ก่อนรนิสุราเตม็ถ้วยของข้า ข้าหนัหน้า

กลับไปอย่างตะลึงงัน สายตาบังเอิญปะทะกับรอยยิ้มแฝงความหมายลึกซึ้ง 

ที่มุมปากของคนรูปงาม

วาจานี้อู๋ซวี่เป็นผู้กล่าวหรอื สิ่งที่หมงิอี๋บอกข้าในวนันี้ต่างเป็นวาจายาม

เมามายของอู๋ซวี่หรอื?!

หนึ่งปีกว่าที่ผ่านมา ข้าเข้าใจว่าอู๋ซวี่เกลยีดชงัข้าเพราะเขาเลอะเลอืน มี

เพยีงคนเลอะเลอืนเท่านั้นจงึจะเชื่อวาจาโป้ปดอนัโง่เขลาของข้าในวนันั้น แต่ข้า

คดิผดิไป เขาเขา้ใจเหตผุลในการจากมาของข้าดกีว่าใครทั้งหมด เขาเกลยีดข้า 

เพราะเขามองเห็นใจของข้าอย่างทะลุปรุโปร่งเสียนานแล้ว ถึงที่สุด ข้าหลอก

ลวงตนเอง กลบัมเิคยหลอกลวงเขาได้เลย

ในห้องเงียบสงัด ไม่มีผู้ใดเอ่ยวาจา ควันไฟซึ่งลอยขึ้นหลังถ่านไม้ 
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เผาไหม้คละคลุง้จนดวงตาทั้งสองของข้าน�้าตาเอ่อนองไหลรนิ ข้าลกุขึ้นยนืด้วย

ความยากล�าบาก ก่อนเดินออกจากประตูไปอย่างเงียบงันภายใต้การจับจ้อง

ของไป๋หลู่และหมงิอี๋

เหตุใดข้าจึงไม่เลือกเผชิญอุปสรรคไปพร้อมกับเขา เหตุใดข้าจึงเลือก

ทอดทิ้งเขาและหนมีาในวนัรุ่งขึ้นหลงัเอ่ยค�าสาบานแต่งงาน ข้ากบัเขา แท้จรงิ

ผู้ใดทอดทิ้งผู้ใดก่อน...


