
บทน�ำที่หนึ่ง

เหมนัตฤดู รชัสมยัพระเจ้าโจวปีที่ยี่สบิสี่ จิ้นโหว1 ประชวรหนกั

ครานั้นเสนาบดจีากสี่ตระกูลอนัได้แก่ จื้อ จ้าว หาน และเว่ย ผู้กุม

อ�านาจการปกครองแคว้นจิ้น ได้เข้าพิธีสักการะฟ้าประจ�าฤดูหนาว ณ แท่น

บูชานอกเมอืงแทนผู้ครองแคว้น

เมื่อพิธีเสร็จสิ้น ซินเจี้ยง2 อันเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นจิ้นก็พลันถูก

ความมดืมดิเข้าปกคลุม สามสบิทวิามพิบตะวนั สามสบิราตรไีร้จนัทรา

พงศาวดารแคว้นฉบีนัทกึค�าท�านายเอาไว้ว่า

‘ลางแหง่อาเพศ สี่ตระกลูขนุนางมรู้ิสงูต�่า แควน้จิ้นจกัถงึกาลลม่สลาย’

วันที่สามสิบเอ็ด หลังเสนาบดีจากสี่ตระกูลท�าพิธีสักการะฟ้าประจ�า 

ฤดูหนาวแทนจิ้นโหว วันนี้เป็นวันที่หนาวเย็นที่สุดนับตั้งแต่เมืองซินเจี้ยง  

1 การปกครองในยุควสนัตสารท (ชุนชวิ) – รณรฐั (จั้นกั๋ว) เป็นการปกครองแบบศกัดนิา 
แต่ละแคว้นมีผู้ปกครองเป็นของตนเอง โดยผู้ปกครองแคว้นจะมีชื่อต�าแหน่งเป็น กง 
(เจ้าพระยา) โหว (พระยา) หรอืหวาง (อ๋อง) และอยู่ภายใต้อ�านาจของกษตัรยิ์แห่งราชวงศ์
โจวอกีขั้นหนึ่ง
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เข้าสูฤ่ดหูนาว ทั้งที่ไร้ลมไร้ฝน และไร้หมิะ ทว่ากลบัหนาวเหนบ็เหลอืประมาณ 

กระทั่งใช้มอืปิดหน้าหายใจกย็งัท�าให้อวยัวะภายในหนาวเยอืก ต้นฉตัรจนีอายุ

ร้อยปีซึ่งขึ้นอยู่ทางทศิตะวนัตกของวงัหลวง ผลดัใบแห้งกรอบร่วงจนหมดต้น

ไปเมื่อหลายเดอืนที่แล้ว ราวกบัมนัจ�าได้อย่างแจ่มชดัว่าในปีก่อน เมอืงซนิเจี้ยง

ยามนี้มหีมิะตกไปแล้วหลายครา 

ราตรนีั้นฟ้าแปรปรวนนกั พายุหมิะเข้าโอบล้อมเมอืง จวนสองหลงัซึ่ง

มนัปกปักมาทั้งชวีติถูกทหารกลุ่มใหญ่บุกเข้าโจมต ีท่ามกลางหมิะโปรยปราย 

เดก็และสตรทีี่วิ่งออกจากจวนยงัมทินัได้มองหาทางหนกีถ็กูบั่นคอปลดิชพีด้วย

คมดาบไปเสยีก่อน

ธารน�้าแข็งจากหยาดโลหิต ภูเขาหิมะจากกองซากศพ สงครามกลาง

เมอืงซนิเจี้ยงท�าให้หกตระกูลเสนาบดแีห่งแคว้นจิ้นเหลอืเพยีงสี่ตระกูล

อาจเพราะคนืนั้นหมิะตกหนกัเกนิไป ฤดูหนาวปีนี้หมิะซึ่งควรจะปกคลมุ

อยู่ทั่วเมืองหลวงแคว้นจิ้นจึงไม่ตกลงมาเสียที คล้ายว่าท้องนภาก�าลังเก็บกัก

พลงัไว้ ยิ่งอดกลั้นอากาศกย็ิ่งหนาว

เต้าจื๋อผู้น�ากลุ่มกองโจรทั่วแผ่นดนิมกิลวัความหนาว กระทั่งอาบน�้าใน

บ่อน�้าแขง็หลงัร�่าสุราจนฮกึเหมิกเ็คยท�ามาแล้ว ทว่าครานี้ยามเมื่อถอืดาบยาว

ซึ่งมหียาดโลหติไหลอาบยนือยูห่น้าประตหู้องลบัของจวนสกลุจื้อ เขากลบัรูส้กึ

ว่าหวัใจที่ร้อนรนดั่งถกูแผดเผามาตลอดสามเดอืนพลนัแช่แขง็ ก่อนจะร่วงหล่น

แตกกระจายเป็นเศษน�้าแขง็ชิ้นเลก็ชิ้นน้อย

นอกเมอืงหลวงแคว้นหลู ่ท่ามกลางคลื่นน�้าขนาดใหญ่ซึ่งม้วนซดัอยู่ใน

แม่น�้าซื่อ3 เขาใช้ชวีติเป็นเดมิพนั หลอกเอากุญแจห้องลบัของจวนสกุลจื้อมา

จากมอืกงซูปัน4 กว่าร้อยราตรทีี่ผนัผ่าน กุญแจประหลาดดอกนี้เป็นดั่งแผ่น

2 เมอืงหลวงของแคว้นจิ้น ในช่วงปลายยุควสนัตสารท ปัจจุบนัอยู่ในมณฑลส่านซี
3 แม่น�้าในเขตมณฑลซานตง
4 อกีชื่อหนึ่งของ ‘หลู่ปัน’ ช่างไม้ผู้เลื่องชื่อแห่งแคว้นหลู่ ได้รบัการยกย่องให้เป็นเทพแห่ง
ช่างไม้ งานวศิวกรรม และสถาปัตยกรรม
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เหล็กร้อนซึ่งคอยแผดเผาความปรารถนาในส่วนลึกที่สุดของใจเขาให้ลุกโชน 

ความคิดและจินตนาการเกี่ยวกับห้องลับเหล่านั้นไล้วนไปมาอย่างเย้ายวน 

อุปมาว่าคล้ายกบัมอืเรยีวงามของนางระบ�าแห่งแคว้นเจิ้ง จนเขาไม่อาจข่มตา

หลับลงได้ เขาต้องเดินทางไปแคว้นจิ้นเพื่อไปยังเมืองซินเจี้ยง แม้ข้างประตู

เมอืงจะมกีารตดิประกาศรางวลัน�าจบัตวัเขาไว้กต็าม

ปลายฤดูใบไม้ร่วง หมู่ปักษาบินลงทางใต้ หยาดพิรุณแห่งฤดูหนาว 

พร่างพรมไม่ขาดสาย 

เมื่อรองเท้าที่สวมขาดไปเป็นคูท่ี่หก ในที่สดุเขากเ็ดนิทางจากเมอืงชวฟีู่5 

มาถึงเมืองซินเจี้ยง เขาค้นหาห้องลับซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นจวนสกุลจื้ออันลึกลับ 

ซับซ้อนราวกับเขาวงกตจนพบ ในราตรีนี้เขาสังหารทหารอารักขาไปยี่สิบนาย 

และหญิงรับใช้ผู้โชคร้ายสามนางที่บังเอิญมาพบเข้า ทั้งยังทลายกับดักไปอีก

เจด็แห่ง กว่าจะได้ใช้กุญแจของกงซูปันเปิดประตูหนิหนาครึ่งฉื่อ6 ซึ่งอยู่ตรง

หน้าบานนี้

แล้วทรัพย์สมบัติที่คนสกุลจื้อสะสมมากว่าชั่วห้ารุ่นเล่า กระบี่เซี่ยอวี่7 

ของสกุลฟ่านซึ่งสูญหายไประหว่างสงครามนองเลอืดเล่มนั้นอยู่ที่ใดกนั ม้วน

คัมภีร์ที่หลีเอ่อร์8 เขียนไว้ก่อนขี่วัวหนุ่มไปหานกู่กวน9 ก็ควรอยู่ที่นี่มิใช่หรือ 

จื้อลั่วผู้น�าสี่ตระกูลเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นจิ้นส่งคนเดินทางไปยังแคว้น

หลู่อนัห่างไกล เพื่อขอให้คนของตระกูลกงซูสร้างสลกักลอน หรอืเพยีงเพื่อ...

5 เมอืงหลวงแคว้นหลู่ ปัจจุบนัอยู่ในมณฑลซานตง
6 หน่วยวดัของจนี 1 ฉื่อ ยาวประมาณ 22.7 - 23.1 เซนตเิมตร
7  หรือกระบี่เซวียนหยวนเซี่ยอวี่ ชื่ออาวุธเทพในต�านานของชาวจีน ตั้งขึ้นจากชื่อของ 
หวงตี้หรอืกษตัรย์ิพระองค์แรกในต�านานของชาวจนี กบัชื่อของจกัรพรรดพิระองค์แรกแห่ง
ราชวงศ์เซี่ย ซึ่งเป็นผู้สบืทอดกระบี่ต่อจากหวงตี้
8 ชื่อเดมิของ ‘เล่าจื๊อ’ ปรมาจารย์แห่งลทัธเิต๋า
9  ชื่อเรยีกพื้นที่เขตเมอืงหลงิเป่า มณฑลหหูนานในปัจจบุนั มตี�านานเล่าว่าเล่าจื๊อเบื่อหน่าย
ความเสื่อมโทรมของราชวงศ์ได้ขี่วัวเดินทางไปยังทิศตะวันตก เขาเขียนคัมภีร์ห้าพันตัว
อกัษรที่ชื่อ เต้าเต๋อจงิ ให้ชายผู้หนึ่งที่หานกู่กวน ก่อนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย
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เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้แน่!

สลกักลอนเจด็ชั้น ประตูหนิด�าหนาครึ่งฉื่อ ผนงัประดบัทองค�า และ

เพดานสลกัคาถา ในห้องลบัซึ่งเตม็ไปด้วยกบัดกัอนัตรายนี้ แม้ไม่มสีมบตัเิลศิ

ล�้าพสิดาร กค็วรจะขงัหญงิสาวผู้งามพสิุทธิ์ไว้ส ิแต่นี่... นี่นบัเป็นอนัใดกนั!

ใครๆ ต่างก็รู้กันว่าครั้งฤดูหนาวในรัชสมัยพระเจ้าโจวปีที่ยี่สิบสาม 

จื้อลั่วมหาเสนาบดแีห่งแคว้นจิ้นได้น�าก�าลงัทหารคนสนทิสามพนันายบกุโจมตี

จวนของฟ่านจี๋เซ่อเสนาบดีแคว้นจิ้น เพียงราตรีเดียว สิ่งของในหอสมบัต ิ

ตระกลูฟ่านกถ็กูขนไปจนหมด นอกจากสมบตัสิามสบิชิ้นที่น�าขึ้นถวายจิ้นโหว

แล้ว ฉง10 หรอืหยกท�านายสมยัราชวงศ์ซาง กระบี่เซวยีนหยวนเซี่ยอวี่ และ

กระจกหยกวารขีองพระเจ้าโยว11 ต่างกห็ายไปอย่างไร้ร่องรอย 

ครึ่งปีหลงัจากนั้นมข่ีาวลอืว่าจื้อลั่วแอบสั่งการให้ช่างฝีมอืดสีร้างห้องลบั

ขึ้น ทั้งยงัขอให้ช่างตระกูลกงซูแห่งแคว้นหลู่สร้างสลกักลอนเจด็ชั้นด้วย ไม่มี

ผูใ้ดรูต้�าแหน่งที่ตั้งของห้องลบันี้ ผู้ที่รู้ต่างกถ็กูบั่นคอตดัลิ้น กลายเป็นวญิญาณ

เร่ร่อนไปจนสิ้น 

ท�าการใหญ่โตถึงเพียงนี้... เพียงเพื่อกักขังสตรีตั้งครรภ์และเด็กน้อย

ใกล้ตายคนหนึ่งที่เหน็อยู่ตรงหน้านี่น่ะหรอื!

เต้าจื๋อมิอาจเข้าใจได้ เดินเข้าไปเคาะทุบผนังรอบห้องลับอย่างไม่ถอด

ใจ คดิอยากหาทางลบัอื่นที่อาจมสีมบตัมิหาศาลซ่อนอยู่ มาอธบิายทุกสิ่งที่อยู่

ตรงหน้า

เวลานี้บนท้องนภาเหนอืเมอืงหลวงแคว้นจิ้น จนัทร์เสี้ยวโค้งงอดุจตะขอ

พลันแหวกผ่านเมฆครึ้มหนาแน่นทั่วฟ้ามาปรากฏอยู่เหนือยอดเขา สาดแสง 

ลงมายังสรรพสิ่งใต้หล้า ค�าสาปแห่งความมืดมิดตลอดสามสิบวันของเมือง 

10 เครื่องหยกของชาวจนีโบราณ รูปทรงสี่เหลี่ยม มรีูกลมตรงกลาง
11 หรอือกีนาม ‘โจวโยวหวาง’ กษตัรย์ิองค์สุดท้ายของราชวงศ์โจวตะวนัตก เป็นผูน้�าความ
วบิตัมิาสู่ราชวงศ์โจวตะวนัตกเนื่องจากไม่สนใจบ้านเมอืง ลุ่มหลงนารี
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ซินเจี้ยงสิ้นสุดลงอย่างเงียบงัน แสงจันทร์ซึ่งมิได้พานพบเป็นเวลานานน�าพา

อากาศเย็นชื้นเคลื่อนมาตามช่องระบายอากาศเหนือห้องลับ มันขาวสะอาด

ราวกบัเกลด็หมิะ ทั้งยงัหนาแน่นคล้ายหมอกควนั บนผนงัดนิสดี�าซึ่งประดบั

รูปหล่อโลหะปรากฏภาพใบหน้าสัตว์ร้ายขนาดใหญ่โผล่ขึ้นภายใต้แสงจันทร์

สลวัราง ดวงตาปดูโปน ปากรปูสี่เหลี่ยม ลกูแก้วสเีขยีวหยกถูกมนัคาบในปาก 

เต้าจื๋อจดจ้องใบหน้าสตัว์ร้ายแสนประหลาดตรงหน้า ก่อนจะหยดุฝีเท้าซึ่งก�าลงั

เดนิค้นหา 

แล้วกพ็ลนัรู้สกึว่าเขาอาจถูกหลอกเสยีแล้ว... ถูกผู้อื่นหลอก หรอือาจ

เป็นตวัเขาที่หลอกตวัเอง

ห้องลับของจวนสกุลจื้ออาจมิเคยมีทรัพย์สินล�้าค่ากองเท่าภูเขา หรือ

สมบตัใินต�านานอนัสาบสญู ตลอดมาสิ่งที่มอียูก่เ็พยีงแค่สตรแีละเดก็น้อยตรง

หน้าเขาเท่านั้น

คนทั้งสองนี้เป็นใครกนั เหตใุดผู้กมุอ�านาจแคว้นจิ้นอย่างจื้อลั่วจงึสร้าง

ห้องลบัเช่นนี้ไว้ใต้ห้องนอนตนเอง เหตใุดจงึต้องใช้วชิากลไกซึ่งแก้ได้ยากที่สดุ

ในแผ่นดนิมากกัขงัพวกเขา

หรอืพวกเขาจะเป็นเทพเจ้าซึ่งจตุลิงมายงัโลกมนษุย์ ไม่กเ็ป็นปีศาจภเูขา

ซึ่งกนิคนเป็นอาหาร...!

ความสงสยัที่อดัแน่นระงบัความโกรธซึ่งก�าลงัพลุ่งพล่าน เต้าจื๋อค่อยๆ 

เดนิเข้าไปใกล้เงาตะคุ่มซึ่งขดตวัอยู่ที่มุมผนงั “พวกเจ้าเป็นใคร ไยจื้อลั่วจงึขงั

เอาไว้ที่นี่” เขาเอ่ยถามด้วยภาษาแคว้นจิ้นที่ตนเองไม่คุ้นเคยนกั

“แล้วท่านเล่าเป็นใคร ไยจงึมาที่นี่” เสยีงแหบแห้งของสตรผีู้นั้นดงัขึ้น

ในห้องลบัอนัแสนคบัแคบ

“ข้าน่ะหรอื เกรงว่าคงมมิสีตรใีดอยากได้ยนิชื่อข้าหรอก” เต้าจื๋อหวัเราะ

อย่างเย่อหยิ่ง

“ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ขอเพียงพาพวกเราออกไปได้ ข้าจะให้ทุกสิ่งที่

ท่านต้องการ” สตรีนางนั้นเงยหน้าขึ้น แสงจันทร์ส่องกระทบบ่า ผมยาวด�า
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สลวยเกดิประกายสเีงนิเลก็ๆ ดั่งธารน�้าใสซึ่งไหลคดเคี้ยวไปจดปลายเท้าชาย

หนุ่ม

เต้าจื๋อนกึอยากหวัเราะ แล้วกพ็ลนัคดิถงึพระสนมซึ่งเคยพบในวงัของ

พระเจ้าโจวขึ้นมา ยามเมื่อสตรใีนอาภรณ์หลุดลุ่ยนางนั้นเอ่ยขอร้องเขา คล้าย

น�้าเสยีงจะไม่หนกัแน่นถงึเพยีงนี้

“ข้านึกไม่ออกจริงๆ ว่าบนโลกใบนี้มีสิ่งใดที่ข้ามิอาจหามาและเจ้า

สามารถมอบให้ข้าได้ เช่นนั้นมสิู้เจ้าลองบอกข้าดู” เต้าจื๋อย่อกายลงพลางยื่น

หน้าเข้าไปใกล้นาง มิอาจปฏิเสธว่านางคือสตรีที่งดงามมากผู้หนึ่ง หากมิได้

ผอมแห้งเช่นที่เป็นอยู่นี้ หากครรภ์ของนางมิได้อุ้มเลือดเนื้อเชื้อไขผู้อื่น นาง

อาจเป็นสตรงีดงามที่สุดที่เขาเคยพบ 

ภายใต้แสงจนัทร์อนัสลวัราง เพยีงนางขมวดคิ้วอนัโก่งเรยีวนั้นเลก็น้อย 

กเ็พยีงพอที่จะให้เหลา่สตรเีอวบางร่างน้อยบนถนนในเมอืงเหงื่อตกด้วยความ

ละอาย

“ข้าคดิว่า... สิ่งที่ท่านต้องการคอืสมบตัลิ�้าค่าในหอสมบตัติระกูลฟ่าน”

อาจเปน็เพราะความตื่นเต้น หรอืเพราะลมหนาวที่พดัเสยีดแทงผวิกาย

ในห้องใต้ดนิแห่งนี้ เสยีงของนางจงึค่อนข้างพร่าสั่นคล้ายดอกหยางฮวา12 ที่

หล่นกระทบไหล่หลงัต้องหยาดพรุิณในเดอืนสาม ทั้งยงัแฝงลมหายใจอนัไร้ซึ่ง

ความหวงั และกลิ่นหอมเย้ายวนของความเจบ็ปวดเจยีนจะขาดใจ ในชั่วขณะ

หนึ่งเขาถงึกบันิ่งงนั ขณะที่นางใจเยน็ราวกบัสายน�้า

ผ่านไปครู่ใหญ่ เต้าจื๋อก็ยื่นด้ามดาบไปเชยคางของนางซึ่งขยับลงต�่า

เรื่อยๆ ก่อนจะเอ่ยอย่างเย้ยหยนั “เงยหน้าขึ้น เจ้าไม่มองตาข้าแล้วจะคาดเดา

ใจข้าได้อย่างไร”

“ใจของท่าน...” 

ปลายจมูกชายหนุ่มอยู่เหนอืปลายจมูกนาง ลมหายใจร้อนผ่าวกระทบ

12 ดอกของต้นหลวิ มนี�้าหนกัเบา ลกัษณะคล้ายปุยนุ่นสขีาว
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ริมฝีปากอันเย็นเฉียบของนาง หญิงสาวอยากจะขยับหนี หากเป็นเมื่อหนึ่งปี

ก่อนนางคงหลบหนไีป แล้วคนผู้นั้นกค็งจะฆ่าชายตรงหน้านี้ 

ยามนั้นนางยงัมคีนผู้นั้น มจีวนซึ่งสวยงามที่สุดในแผ่นดนิ แต่เวลานี้

นางราวกับอยู่ในนรก จึงหาได้ใส่ใจว่าผู้ใดจะเสียมารยาทด้วย หาได้ใส่ใจว่า

ชายตรงหน้าต้องการสิ่งใด หากเป็นไปได้นางกอ็ยากจะสอดมอืเข้าไปในอ้อมอก

กรุ่นร้อนของเขาเสยีด้วยซ�้า แทงนิ้วให้ทะลุผวิหนงั กระดูกหน้าอก เพื่อสมัผสั

หวัใจเขาให้แน่ชดั 

หญงิสาวมองจบัจ้องดวงตาเต้าจื๋อ ก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลกึ “ภาษา

แคว้นจิ้นของท่านแฝงส�าเนยีงชาวหลู่ ในมอืท่านมกีุญแจชนดิพเิศษซึ่งตระกูล

กงซูแห่งแคว้นหลู่ประดิษฐ์ขึ้น ท่านสวมรองเท้าผ้าของชาวหลู่ ดังนั้นท่านจึง

เป็นชาวหลู่ แคว้นหลู่ห่างไกลจากแคว้นจิ้นมากกว่าพันลี้ ท่านใช้สารพัดวิธี 

เพื่อบกุเข้ามาที่นี่ มไิด้ขาดแคลนทรพัย์สนิ เพราะสิ่งที่อยูใ่นห้องนอนของจื้อลั่ว 

กค็อืของมคี่า สิ่ง... สิ่งที่ท่านต้องการคอืหยกท�านายสมยัราชวงศ์ซาง”

“ผดิแล้ว” เต้าจื๋อส่ายหน้า “หยกท�านายเป็นของดกีจ็รงิ แต่เรื่องเคราะห์

กรรมดรี้ายนั้นข้าถามเพยีงตนเอง หาได้เคยถามฟ้าหรอืสวรรค์”

เมื่อทอดสายตาไปยงัแคว้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกษตัรยิ์ แม่ทพั ขุนนาง 

หรอืชาวบ้าน ผู้ใดบ้างไม่เคารพลขิติสวรรค์ ผู้ใดบ้างไม่เกรงกลวัภูตผ ีชายผู้นี้

กลบัแตกต่าง หรอืนี่คอืเหตุผลที่สวรรค์ให้เขามาปรากฏกายอยู่ที่นี่ในราตรนีี้ 

หญิงสาวระงับความปีติในใจและเอ่ยขึ้น “หากท่านหาได้ต้องการหยก

ท�านาย เช่นนั้นข้าสามารถมอบกระบี่เซี่ยอวี่ให้ท่าน เป็นกระบี่ซึ่งเซวยีนหยวน13 

สร้างขึ้นจากทองแดงบนเขาโส่วซาน14 ที่เหล่าเทพเซยีนน�ามาถวาย”

เต้าจื๋อยักไหล่พลางเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ “กระบี่เลื่องชื่อในแผ่นดินต่างก็

13 ชื่อของหวงตี้หรอืกษตัรยิ์พระองค์แรกในต�านานของชาวจนี
14 ชื่อภูเขาในเขตมณฑลเหอหนาน มีต�านานเล่าว่าหวงตี้พระองค์แรกของจีนเสด็จขึ้น 
ขี่มงักรจากโลกมนุษย์ไปสู่สวรรค์จากภูเขาลูกนี้
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ถูกตีด้วยมือมนุษย์ เทพองค์ใดจะยินดีท�างานหนักจนเหงื่อไหลไคลย้อยเช่น

นั้น แต่ถ้า...” สหีน้าเขาพลนัแปรเปลี่ยน “หากเจ้าสามารถบอกที่เกบ็กระบี่เซี่ย-

อวี่ให้ข้า ข้ากส็ามารถพาเจ้าออกไปได้”

“จรงิหรอื” หญงิสาวยนิดเีป็นล้นพ้น “ยอดบุรุษกล่าววาจาแล้ว...”

“ช้าก่อน! ผูใ้ดกล่าวว่าข้าเป็นยอดบรุษุ” คิ้วขวาของเต้าจื๋อเลกิขึ้นน้อยๆ 

ขณะเอ่ยขดัวาจาหญงิสาว “เจ้าบอกข้ามาก่อนว่าเจ้าเป็นใคร” สมบตัลิ�้าค่าสอง

ชิ้นในใต้หล้า คิดครอบครองเพียงหนึ่งก็นับเป็นความหวังที่สูงเกินเอื้อมแล้ว 

สตรีผู้นี้กลับเอ่ยเสนอทั้งสองสิ่งอย่างง่ายดาย แท้จริงแล้วนางคือผู้ใดกันแน่ 

“เจ้าคอื... สตรขีองฟ่านจี๋เซ่อร”ึ เขาเอ่ยถาม

“ไม่ใช่”

“ของจงสงิอิ๋น?”

“ไม่ใช่”

“เช่นนั้นเขาเป็นบตุรชายผู้ใด” เต้าจื๋อยื่นมอืไปเขย่าร่างเดก็น้อยซึ่งหลบั

อยู่ในอ้อมแขนหญงิสาว คิ้วขมวดขึ้นน้อยๆ ทว่านางกลบัมทินัได้สงัเกต

“บดิาของเขาหาใช่หกเสนาบดแีห่งแคว้นจิ้น เขาคอื…”

“ช่างเถดิ เจ้าไม่ต้องบอกข้า” หญงิสาวก�าลงัจะอธบิาย แต่เต้าจื๋อกลบั

สะบดัแขนเสื้อและลกุขึ้น “น่าเสยีดาย หากเป็นยามปกต ิเพยีงเจ้าบอกเบาะแส

ของสมบตัชิิ้นใดชิ้นหนึ่งให้ข้า ข้ากจ็ะพาเจ้าออกไป แต่ตอนนี้ไม่ดกีว่า ข้าขอตวั

ก่อน ไม่ต้องมาส่ง”

“เพราะเหตุใดกนั!” ใบหน้าหญงิสาวพลนัเปลี่ยนส ี ก่อนตรงเข้าหมาย

รั้งแขนเสื้อชายหนุ่ม 

แตก่ต็อ้งจนใจ ด้วยนางก�าลงัตั้งครรภ์ ทั้งในอ้อมแขนยงัอุม้ลกูน้อยซึ่ง

ก�าลงัหลบัใหล จงึยงัไม่ทนัได้สมัผสัแขนเสื้อของเขากล็้มลงไปเสยีก่อน

“ท่านแม่…” เดก็ชายผู้อยู่ในห้วงนทิราตกใจตื่น ทนัททีี่ลมืตาขึ้นกร็้อง

เสยีงหลงพลางถดตวัเข้าหาหญงิสาวทั้งที่ยงัไม่ทนัมองเหน็สิ่งใดชดัเจน 

ร่างกายหญงิสาวหนกันกั จงึมอิาจลุกขึ้นได้ทนัท ีเดก็ชายคลานอยู่บน
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พื้นพลางออกแรงทั้งมอืและเท้า คล้ายต้องการขดุหลมุเพื่อเข้าไปหลบอยู่ใต้ร่าง

มารดา

เต้าจื๋อมิอาจทนมองภาพความวุ่นวายนี้ จึงยื่นมือไปคว้าตัวเด็กชาย 

ขึ้นมา ชั่วขณะนั้น เสียงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวของเด็กชายพลันดังก้องไป 

ทั้งห้องลบั

“หยุดร้องเสยีท ีหากยงัร้องอกี ข้าจะสบัตวัเจ้าไปเลี้ยงสุนขั!” เต้าจื๋อใช้

มอืหนึ่งปิดปากเดก็ชาย ขณะที่มอือกีข้างจบัตวัเขาถอดเสื้อผ้าออก ก่อนจะโยน

ไปที่ผนงัห้อง “ดูซะ เขาคอืเหตุผลที่ข้ามอิาจพาเจ้าออกไปได้”

“อาหล!ี” หญงิสาวเรยีกเดก็ชายเสยีงหลง ตรงเข้าไปรวบตวัเขาที่ก�าลงั

หวาดผวามากอดไว้แน่น

แผ่นหลังของเด็กชายเปลือยเปล่าอยู่ภายใต้แสงจันทร์สลัว กลิ่นหอม

ประหลาดของยาชนิดหนึ่งผสมกับกลิ่นคาวเลือดเสียดจมูกลอยคลุ้งไปทั่ว 

ห้องลบั บนแผ่นหลงัผอมแห้งจนกระดูกสนัหลงัปูดโปน ปรากฏรอยแผลจาก

ของมีคมกระจายไปทั่ว ทั้งแผลเก่าแผลใหม่ แผลตกสะเก็ด กระทั่งแผลที่

ก�าลงัเน่า ผสมปนเปกนัคล้ายใยแมงมุมสแีดงเข้มซึ่งก�าลงัรดัพนัร่างเดก็น้อย

ตรงหน้า

เต้าจื๋อไม่ชอบเด็ก ทว่าเขาก็ไม่นิยมให้ผู้อื่นโหดเหี้ยมทารุณต่อเด็ก 

เช่นนี้

เขาโยนเสื้อผ้าของเด็กชายไปให้ ก่อนหันหน้ามาเอ่ย “ข้าหาได้เป็น 

คนฉลาด แต่กพ็อรู้เรื่องราวแปลกประหลาดในแต่ละแคว้นอยู่บ้าง เดอืนก่อน

จื้อลั่วประมุขสกุลจื้อเป็นเพียงคนใกล้ตายเท่านั้น วันนี้เขากลับมีก�าลังวังชา 

เปิดจวนจัดงานเลี้ยงรับรองเหล่าขุนนางต้าฟู15 ในแคว้นจิ้น คงเพราะอาศัย 

บุญวาสนาของมนุษย์ยาตวัน้อยนี้ 

15 ต�าแหน่งขุนนางในสมยัราชวงศ์โจวตะวนัตก มลี�าดบัขั้นต�่ากว่าเสนาบด ี(ชงิ) แต่สูงกว่า
ซื่อ
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“หากสิ่งที่ข้าหยบิไปในวนันี้คอืกระบี่เซี่ยอวี่ อย่างมากจื้อลั่วกค็งส่งคน

ออกไปไล่จบัข้านอกเมอืง หากจบัไม่ได้ ผ่านไปปีสองปีกค็งปล่อยวาง แต่ถ้า

วนันี้ข้าขโมยมนษุย์ยาของเขาไป กเ็ท่ากบัต้องการปลดิชวีติของเขา หากเขาตาย 

อ�านาจหลักในแคว้นจิ้นจะตกไปอยู่ในมือสกุลจ้าว ถึงยามนั้น เกรงว่าคนทั้ง

ตระกูลจื้อจะพร้อมใจกนัล่าหวัข้า ข้าเป็นดั่งปีศาจร้าย มใิช่ยอดบุรุษ เพยีงฆ่า

ผูอ้ื่นหาใช่ช่วยเหลอืผูอ้ื่น และยิ่งไม่คดิช่วยผูซ้ึ่งจะน�าความเดอืดร้อนมาให้ เจ้า

มติ้องบอกเบาะแสของกระบี่เซี่ยอวี่ให้ข้ารู้หรอก”

“ท่านแม่ เขาเป็นใคร” หลงัจากได้ยนิวาจายาวเหยยีดของเต้าจื๋อ เดก็

ชายก็หันกลับมา บนอกที่นูนขึ้นเล็กน้อยของเขาปรากฏรอยแผลอาบเลือด

ขนาดหนึ่งก�าปั้นซึ่งขยบัเคลื่อนตามจงัหวะหายใจ

“เจ้าเจ็บหรือไม่” เต้าจื๋อใช้ปลายนิ้วแตะบาดแผลบนอกเด็กชาย เนื้อ

ก้อนหนึ่งถูกคว้านออกไปจากบรเิวณนั้น

“เจบ็...” เดก็ชายขดร่างที่ก�าลงัสั่นเทาพลางพยกัหน้ารบั

“เฮ้อ... แท้จรงิแล้วข้าสามารถปลดิชพีเจ้าได้ในดาบเดยีวเพื่อช่วยปลด

ปล่อยเจ้า น่าเสียดายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเจ้าหรือช่วยเจ้า ข้าล้วน 

มอิาจท�าได้” เต้าจื๋อโน้มกายลงและยื่นมอืไปตบศรีษะเดก็ชายเบาๆ 

เดก็ชายหลบัตาลงเลก็น้อยตามสญัชาตญาณ เมื่อเขาลมืตาขึ้นอกีครา 

คนตรงหน้าก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียแล้ว ราวกับว่าในราตรีนี้เขาไม่เคย

ปรากฏตวัมาก่อน

“ปีศาจร้าย... เต้าจื๋อ! หลวิเซี่ยจื๋อ! เจ้าตดิค้างชวีติสกุลหูของข้าอยู่ครา

หนึ่ง” เสยีงตะโกนด้วยความทุกข์ระทมของหญงิสาวพลนัดงัขึ้นในห้องลบั

ทว่าเวลานี้หาได้มีผู้ใดส่งเสียงตอบรับนางแล้ว ห้องใต้ดินอันมืดมิด 

ตกอยู่ในภวงัค์แห่งความเงยีบงนัอกีครา 

นางจ�าเขามิได้... นางควรจะนึกออกว่านอกจากเขาแล้วยังจะมีผู้ใดที่

สามารถหากญุแจของกงซูปันมาได้อกี นอกจากเขาแลว้ ยงัมจีอมโจรแควน้ใด

ที่กล้าต่อกรกบัสกลุจื้อ น่าเสยีดายที่ทกุอย่างสายเกนิไป นางสญูเสยีความหวงั
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สุดท้ายของตนเองไปเสยีแล้ว

“ท่านแม่ เขาไปแล้วหรือ เขามิใช่คนที่ท่านพ่อส่งมาช่วยพวกเราหรือ” 

เดก็ชายเงยหน้ามองมารดาอย่างสบัสน

หญิงสาวประคองท้องที่รู ้สึกเจ็บน้อยๆ พลางยื่นมือไปโอบศีรษะ 

เดก็ชาย นางมริู้ว่าควรจะอธบิายอย่างไร นบัตั้งแต่ที่นางตั้งครรภ์ นบัตั้งแต่ที่

ข้างสุสานบรรพบุรุษสกุลหูเกิดไผ่ลึกลับสีมรกตต้นนั้น นับตั้งแต่ที่พวกเขา 

จุดไฟเผาดอกมู่จิ่น16 พันต้นของนาง ก็มีหลากหลายเรื่องราวซึ่งนางมิอาจ

อธบิายได้อกี

“เซยีนหยู17 แห่งสกุลหู? เจ้าคอืเดก็หญงิที่ช่วยประคบยาให้ข้าเมื่อครา

นั้น?” 

ท่ามกลางความมดืมดิ เสยีงหนึ่งคล้ายจะดงัมาจากเบื้องบน

16 ชื่อไม้ดอกชนดิหนึ่ง เป็นพชืในวงศ์ดอกชบา
17 ชนเผ่าโบราณของจนี ตั้งรกรากอยู่บรเิวณภูเขาผงิซาน ในมณฑลเหอเป่ย เป็นชนเผ่า
หนึ่งของไป๋ตี๋ ชาวเผ่าผู้ก่อตั้งแคว้นจงซานในยุครณรฐั (จั้นกั๋ว)



บทน�ำที่สอง

เมื่อครั้งที่เต้าจื๋ออายุยี่สิบปีมิอาจเข้าใจได้ เขามองห้องลับอันว่างเปล่า

และคดิว่าตนเองก�าลงัประสบกบัค�่าคนืแห่งความล้มเหลวที่สุดในชวีติ 

ทว่าสบิสี่ปีให้หลงัเมื่อเขากลนืยาพษิ และได้พบกบัคนผูน้ั้น จงึรูว่้าที่แท้

แล้วคนืนั้นคอืราตรอีนัลกึลบัมหศัจรรย์ ซึ่งเขาได้เข้าใกล้ลขิติสวรรค์มากที่สุด

ในชวีติ!

เต้าจื๋อผ่านการดิ้นรนเพื่อหนีรอดความตายมาหลายครา และเกือบ 

ทุกคราต่างกเ็ป็นการเอาตวัรอดด้วยตนเอง เพยีงครั้งเดยีวที่เขาเคยได้รบัการ

ช่วยชวีติจากผู้อื่น คอืก่อนอายุสบิห้า ช่วงที่เขายงัไม่เป็นโจร คนืนั้นผู้ช่วยชวีติ

เขาพาเด็กหญิงซึ่งเกล้ามวยผมสองข้างมาด้วย ส่วนสูงของนางยังมิถึงใต้คาง

เขา ทว่าข้างใบหูกลบัทดัดอกมู่จิ่นสมี่วงอ่อนเช่นผู้ใหญ่ ชั่วขณะที่นางโน้มตวั

ลงเปลี่ยนยาให้เขา ดอกมู่จิ่นซึ่งทัดข้างใบหูเล็กบอบบางนั้นเกือบจะร่วงลง 

ดงึดูดให้เขาตกอยู่ในห้วงภวงัค์ ถูกนางวุ่นวายกบัการท�าแผลให้ยกใหญ่ ภาย

หลงัเมื่อบาดแผลหายด ีเขากบันางกม็ไิด้พบกนัอกี

หลายปีมานี้เขาผ่านสตรมีามากมาย ทั้งแย่งชงิและหลอกลวงมา หรอื
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ที่เข้ามาหาเขาด้วยความเตม็ใจ ทว่าเมื่อช่วงเวลาแห่งความสุขสมผ่านพ้น เขา

ก็ลืมใบหน้าพวกนางไปสิ้น หาได้ต้องกล่าวถึงชื่อของพวกนางเลย ทว่าก่อน

หน้านี้ บางคราเขายงัคงฝัน ในฝันปรากฏเพยีงดอกมู่จิ่นสมี่วงอ่อนก�าลงัขยบั

ไหวคล้ายจะร่วงลงอยู่ตรงหน้า และเขาก็จับจ้องไปยังมู่จิ่นดอกนั้นพลางถาม

ชื่อนาง

เขามคิาดคดิว่าจะได้พบกบันางอกี ในสภาพเช่นนี้...

น่าเสยีดายนกั ทางลบัด้านนอกประตหูนิเตม็ไปด้วยกบัดกั ทั้งลานด้าน

นอกทางลบัยงัมกีารป้องกนัแน่นหนา งานเลี้ยงรบัรองของจื้อลั่วใกล้จะสิ้นสุด

ลงแล้ว ราตรีนี้แม้แต่เขาก็คงมิอาจพาสตรีตั้งครรภ์กับเด็กที่ก�าลังป่วยไข้หนี

ออกไปได้

นางกบับุตรชาย มเีพยีงผู้เดยีวที่จะรอดชวีติ และนางย่อมต้องเลอืกที่

จะเป็นฝ่ายรั้งอยู่ต่อ 

ในเมื่ออกีไม่นานนางกจ็ะสิ้นใจ เช่นนั้นเขาคงไม่จ�าเป็นต้องถามชื่อของ

นางอกีแล้ว...

“ไปเถดิ ไป! บดิาเจ้ามนีามว่าอย่างไร แล้วเขาอยู่ที่ไหน” เต้าจื๋อย้อน

กลบัมาดงึตวัเดก็ชายออกจากอ้อมกอดหญงิสาวมาพาดไว้บนบ่าด้วยสหีน้าสงบ

นิ่ง เขาต้องรบีออกไปจากที่แห่งนี้

“ท่านจะพาข้าออกไปหรอื แล้วท่านแม่เล่า ในท้องนางมนี้องน้อยจงึวิ่ง

ได้ไม่เรว็นกั”

“ท่านตาของเจ้ายงัช่วยแต่เพยีงข้า ไม่ได้ช่วยแม่ของข้าเสยีหน่อย วนันี้

ข้ากจ็ะช่วยเจ้าเพยีงคนเดยีว” เต้าจื๋อตกี้นเดก็ชายเป็นเชงิว่าให้เขาเงยีบ 

เมื่อได้ยนิวาจาเขา เดก็ชายกลบัดิ้นสุดก�าลงั ก�าปั้นน้อยๆ ทุบสะเปะ 

สะปะลงบนท้ายทอยของเขา 

เต้าจื๋อซึ่งคับข้องใจเป็นทุนเดิม จับเด็กชายโยนลงพื้นในทันที พลาง

ตะคอกเสยีงดงั “โวยวายหาอนัใด หากมอิาจแยกจากมารดาของเจ้า กต็ายเป็น

เพื่อนนางอยู่ที่นี่!”
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เด็กชายใช้มือยันพื้น ก่อนจะยืนขึ้นอย่างโซเซ “ท่านอา... พาท่านแม่

ของข้าไปเถดิ!”

เต้าจื๋อไม่ยนิดทีี่จะเหน็ภาพมารดาผูเ้มตตากบับตุรกตญัญูเช่นนี้ เขามอง

ไปยังหญิงสาวในห้องลับเป็นความหมายว่าให้นางรีบเอ่ยโน้มน้าวบุตรชายให้

ยอมไปกบัเขา

“ท่านพาพวกเราออกไปได้เพยีงคนเดยีวจรงิๆ หรอื” หญงิสาวถาม

“ที่นี่คือจวนเสนาบดีแห่งแคว้นจิ้น เจ้าเห็นข้ามีสามเศียรหกกรหรือ”  

เต้าจื๋อสะบดัหน้าหนอีย่างไม่สบอารมณ์ ครานี้เขาไม่ปรารถนาจะจดจ�าใบหน้า

นาง

“อาหลี เจ้าจะกล่าวโทษแม่หรือไม่” หญิงสาวย่อกายลงพลางลูบหน้า

เดก็ชายเบาๆ

เต้าจื๋อตระหนกนกั นางจะทิ้งบุตรของนางไว้อย่างนั้นหรอื! จะทิ้งบุตร

ชายไว้ให้คนเหล่านั้นเชอืดเฉอืนเลอืดเนื้อ?!

เดก็ชายขบรมิฝีปากแน่น อยากปลอบมารดาเช่นชายชาตบิรุษุ “ไม่ขอรบั 

อาหลเีข้าใจด”ี

“เมื่อแม่ไปแล้ว คนชั่วเหล่านั้นจะกลบัมาอกี หากเจ้าทนต่อไปไม่ไหว...”

“ไม่เป็นไรขอรับ ท่านพ่อจะต้องมาช่วยข้าแน่ ข้าจะรอเขาอยู่ที่นี่ ข้า

อดทนได้” เดก็ชายผงกศรีษะแรงๆ คล้ายว่าท�าเช่นนี้แล้วเขาจะมคีวามกล้าและ

อดทน พร้อมฝ่าฟันเรื่องทั้งหมดที่จะเกดิขึ้นหลงัจากนี้

ดวงตาของหญิงสาวปรากฏแววขมขื่นอันยากจะพรรณนา นางไม่กล้า

ร�่าไห้ เกรงว่าหากร้องแล้วจะมอิาจหยุดน�้าตาได้อกี “ด.ี.. อาหลเีดก็ด ีเช่นนั้น

เจ้าจงหนัหน้าไป แม่ไม่อยากให้เจ้ามองแม่จากไป” หญงิสาวก้มหน้าพลางดนั

เดก็ชายให้หนัหน้าไปเบาๆ

พลนัน�้าตาของเดก็ชายกไ็หลทะลกัออกมา “ท่านแม่…” เขาหนัมากอด

ท้องมารดาเอาไว้แน่นพลางร้องไห้สะอึกสะอื้น เขากลัวความมืด กลัวความ

เงยีบ กลวัที่จะตอ้งถกูฝังไว้ใต้ผนืดนิแห่งนี้เพยีงผู้เดยีว ทั้งที่ยงัมชีวีติแต่กลบั
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มอิาจออกไปได้

เขากลวัความเจบ็ กลวัคนเหล่านั้นจะมากรดีเลอืดเฉอืนเนื้ออกี กลวัว่า

ในเวลาที่เจ็บปวดจนล้มลงบนพื้น จะไม่มีผู้ใดกอดเขาและเจ็บปวดไปพร้อม

เขาอกี

ทว่าเขามิอาจให้มารดากับน้องสาวอยู่ที่นี่ เขารู้ว่าทารกในท้องท่านแม่

จะต้องเป็นเพศหญงิอย่างแน่นอน เขามอิาจปล่อยให้คนเหล่านั้นวางนางลงใน

หม้ออาหาร มอิาจปล่อยให้คนเหล่านั้นแบ่งกนัลิ้มรสนาง 

เขาเป็นพี่ชายของนาง นางมักขยับเท้าถีบหน้าเขาผ่านหน้าท้องมารดา

ทุกคนื เขาคล้ายได้ยนิเสยีงนางร้องปลอบในท�านองว่า ‘ท่านพี่ ไม่เจบ็นะ... ไม่

เจบ็’ 

นางเป็นน้องสาวของเขา หาใช่สตรีผู้ท�าลายล้างแคว้นจิ้น หาใช่ภูตผี

ปีศาจซึ่งหากลิ้มรสแล้วจะเป็นอมตะ เขาต้องการให้นางมชีวีติอยู่ต่อ เขาเองก็

จะมชีวีติอยูต่อ่ไป เพื่อที่สกัวนัจะได้เหน็นางยนือยูต่่อหน้า และร้องเรยีกเขาวา่

ท่านพี่

เดก็ชายปาดน�้าตาพลางคกุเข่าค�านบัมารดากบัเต้าจื๋อ จากนั้นกเ็ดนิกลบั

ไปยงัจุดเดมิ ในห้องลบัซึ่งคอยสะท้อนเสยีงร้องโหยหวนอย่างเจบ็ปวดของเขา

อยู่ทุกวนัคนื

เต้าจื๋อมริู้ว่าควรเอ่ยสิ่งใด ในฉบัพลนันั้นเขากค็ดิอยากเลกิร�่าสุรา นกึ

อยากส่งสตรทีี่แย่งชงิมากลบัคนื หากฝึกบ�าเพญ็พรตต่อไป ตวัเขาในห้าปีหลงั

จากนั้นจะพาเดก็ชายผู้นี้ออกไปด้วยหรอืไม่

เดก็ชายคกุเข่าแล้วนั่งลงหน้าผนงั แผ่นหลงับอบบางตั้งตระหง่านราวกบั

ต้นสน

หญงิสาวยกมอืขึ้นปิดปาก ขณะที่หยาดน�้าตารนิไหลราวกบัสายฝน

“หลังจากนี้ แม้เป็นข้าก็ไม่แน่ว่าจะสามารถหาตัวเขาพบ หากเจ้าไม่

ต้องการให้เขาทุกข์ทรมาน ข้าสามารถช่วยเจ้าปลดิชพีเขาได้...” เต้าจื๋อยงัมทินั

เอ่ยจบ ดาบกถ็ูกชกัออกมาแล้ว
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หญงิสาวกอดท้องไว้แน่น ทารกน้อยในครรภ์ก�าลงัดิ้นและต่อยเตะอย่าง

บ้าคลั่ง เจบ็เสยีจนนางเกอืบสิ้นสต!ิ 

“ไม่!” นางคว้ากลุ่มผมยาวสลวยซึ่งทิ้งตวัอยู่ด้านหลงั ก่อนจะถกัเป็น

เปียอย่างรวดเรว็แล้วคว้าดาบของเต้าจื๋อมาสะบั้นเปียจนขาดที่ระดบัติ่งหู “ข้า

ต้องการให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป มีชีวิตจึงยังมีโอกาส หากตายไปแล้วก็เท่ากับ 

ไม่เหลอืสิ่งใดเลย 

“เพยีงข้าจากไป พวกเขากจ็ะไม่กล้าปล่อยให้เขาป่วยหรอืปล่อยให้เขา

ตาย สกัวนัหนึ่งจะต้องมคีนมาช่วยเขาอย่างแน่นอน” มอืหนึ่งของนางก�าเส้นผม

ซึ่งขาดสะบั้น อกีมอืหนึ่งประคองท้องอนันูนของตน ระหว่างชั้นเนื้อที่ขวางกั้น 

มอืน้อยข้างหนึ่งก�าลงัตฝี่ามอืนางโดยแรง นางคดิว่านั่นเป็นสญัญาณ เป็นค�า

สญัญาอย่างหนึ่ง

เต้าจื๋อวางเส้นผมซึ่งถูกตดัขาดลงข้างกายเดก็ชาย ก่อนจะอุ้มหญงิสาว

ขึ้นและเคลื่อนกายไปยงัทางลบัอย่างรวดเรว็

เขารู้ว่าเด็กชายผู้นี้คงอดทนได้ไม่พ้นสามราตรี เขาก็จะหมดสติและ

หมดลมหายใจไปเอง

สตรใีนอ้อมแขนหาได้หนักลบั ทั้งยงัมส่ิงเสยีงร้อง ทว่าเต้าจื๋อกลบัคล้าย

ได้ยนิเสยีงร�่าไห้ปิ่มจะขาดใจดงัขึ้นท่ามกลางความมดืมดิ

สละเดก็คนหนึ่งเพื่อเดก็อกีคน นางคงจะรู้สกึราวกบัตายทั้งเป็น!

เมื่อออกจากห้องลบั เดนิผ่านลานชั้นในกม็องเหน็ก�าแพงสูงตระหง่าน 

ในต�าแหน่งซึ่งอสิรภาพอยูห่่างออกไปเพยีงหนึ่งก้าว เต้าจื๋อจงึหยุดฝีเท้าลง ขณะ

ออกจากทางลบั กบัดกัที่ซ่อนเร้นอนัหนึ่งปาดต้นขาเขา เหนอืก�าแพงจวนสกุล

จื้อตดิตั้งไม้ปลายแหลมไว้ เขาไม่สามารถอุ้มนางข้ามไปได้ จงึต้องหาทางออก

อื่น

ที่มุมก�าแพงทางทิศตะวันตกของจวนสกุลจื้อมีประตูบานเล็ก และม ี

ผู้เฝ้ายามอยู่สองคนก�าลังนั่งขดตัวผิงไฟอยู่ด้านข้าง พวกเขาถูมือไปมาพลาง

กล่าวต่อว่าอากาศหนาวเหน็บจนแทบไม่เหลือทางรอดให้คนยากจน ทว่ายัง 
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มิทันได้บ่นจบค�า คอของพวกเขาก็ถูกมือหนึ่งยื่นมาจากด้านหลังคว้าและบิด

จนหกัเสยีแล้ว

หญิงสาวมองพวกเขาร่วงลงพื้นราวกับกระสอบขาดๆ นางกอดท้องที่

ยิ่งแขง็เกรง็และเจบ็ปวดขึ้นเรื่อยๆ อย่างมริู้ว่าควรท�าเช่นไร

“ไปเถดิ ข้าผูกม้าไว้ที่อื่น ห่างจากที่แห่งนี้พอสมควร เจ้ารออยู่ที่นี่ ข้า

จะรบีกลบัมา” เต้าจื๋อพาหญงิสาวออกจากจวนสกลุจื้อ ก่อนจะดนัตวันางไปไว้

ในโพรงไม้ข้างทาง เขาอยากอุ้มนางไปด้วย ทว่าขาขวาที่ได้รบับาดเจบ็ของเขา

เริ่มชาแล้ว เขาจ�าเป็นต้องรบีน�าม้ากลบัมา แล้วพานางออกไปจากที่นี่

“ท่านยังเหลือของมีคมไว้ป้องกันตัวหรือไม่” หญิงสาวเจ็บจนร่างสั่น

น้อยๆ ทั้งเสยีงที่เอ่ยกก็ระท่อนกระแท่น

เต้าจื๋อเข้าใจว่านางหวาดกลัว จึงล้วงกริชสั้นขนาดสองชุ่น18 เล่มหนึ่ง

ออกจากอกเสื้อยัดใส่มือนาง “หากข้าคาดเดาไม่ผิด แท้จริงแล้วสิ่งที่จื้อลั่ว

ต้องการคอืเดก็ในท้องเจ้า หากข้ายงัไม่กลบัมา เจ้ากใ็ช้มนัข่มขู่พวกเขาเพื่อรอ

ขา้กลบัมาชว่ยเจ้า จ�าวาจาของเจ้าเอาไว้ให้ด ีมชีวีติจงึยงัมโีอกาส หากตายแลว้

กเ็ท่ากบัไม่เหลอืสิ่งใดเลย”

“อื้อ” หญงิสาวก้มหน้ากอดกรชิไว้แน่น 

สายตาของเต้าจื๋อทอดมองไปยงัผมที่สั้นประมาณติ่งหขูองนาง สายลม

หอบหนึ่งพดัจนเส้นผมพลิ้วไสว เขาหมุนตวัจากไป โดยหาได้ล่วงรู้ว่าบางครา 

การหมุนตวัจากมาครั้งหนึ่งนั้นหมายถงึตลอดไป 

และการกลบัมาพบกนัอนัน่าจะยนิด ีกลบักลายเป็นการสิ้นสุดของโชค

ชะตาอย่างแท้จรงิ

18 หน่วยวดัของจนี 1 ชุ่น มคีวามยาวประมาณ 2.27 – 2.31 เซนตเิมตร



บทน�ำที่สำม

ผู้ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดนีั้นผลดัเปลี่ยนกนัไปในสี่ตระกูล 

เมื่อมผีู้สิ้นชพีลง อ�านาจกเ็ปลี่ยนผ่าน

หาได้มีผู้ใดล่วงรู้ ห้องลับซึ่งซ่อนตัวลึกอยู่ใต้ดินแห่งนั้น แท้จริงคือ

สถานที่สุดท้ายในการดิ้นรนหนจีากความตายของตระกูลหนึ่ง

เหนือห้องลับหรือขุมนรกใต้ดิน ท่ามกลางหมู่หอคอยและเรือนที่สูง

ละลานตา เหน็เพยีงแสงโคมงดงามวบิวบั เสยีงพณิ กลอง ระฆงั และเสยีง

ผู้คนดังสอดประสาน งานเลี้ยงรับรองของจวนสกุลจื้อซึ่งครึกครื้นมาตลอด

ราตรกี�าลงัจะสิ้นสุดลง

ระหว่างงานเลี้ยง จื้อลั่วประมุขสกุลจื้อซึ่งเพิ่งหายจากอาการป่วยหนกั

ได้ไม่นานรู้สกึมสิู้ดนีกั จงึขอตวัจากไปอย่างรบีร้อน เหลอืเพยีงจื้อเซนิ บุตร

ชายผู้สบืทอดต�าแหน่งเป็นผู้รอส่งแขกอยู่ข้างประตู

เหล่าขุนนางต้าฟูในโถงรับรองทั้งผู้ที่มีสติและเมามาย ทั้งที่เหนื่อยล้า

และยังสนุกสนานอย่างไม่เต็มอิ่ม ต่างทยอยกันเร่งเอ่ยอ�าลาจื้อเซินแล้วเดิน

ออกจากงานเลี้ยง ขณะที่ใจและดวงตาของพวกเขานั้นได้ล่องลอยออกไปนอก
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ประตูก่อนแล้ว ด้วยหวังเพียงว่าคนที่ก้าวเดินบนขั้นบันไดผู้นั้นจะเดินช้าลง 

สกัหน่อย พอให้ตนได้ตามไปเอ่ยอ�าลา

นับตั้งแต่จื้อลั่วเสนาบดีแห่งแคว้นจิ้นท�าพิธีสักการะฟ้าในฤดูหนาวที่

นอกเมอืงเมื่อเดอืนก่อน เขากป่็วยเป็นโรคร้ายแรง หมอผหีมอยาต่างเอ่ยยนืยนั

ว่าเขาจะมิอาจประคองชีวิตให้พ้นปลายปี คืนนี้เมื่อเขาจัดงานเลี้ยงรับรองขึ้น

ในจวนอย่างฉบัพลนั ผูค้นจงึเข้าใจว่าเขาหายดแีล้ว คดิไม่ถงึว่าอาหารจานหลกั

ซึ่งเดือดปุดๆ ในหม้อทองแดงสามขายังมิทันได้ยกขึ้นโต๊ะ เขาก็มีใบหน้า 

ซดีเผอืด แขนขาเกรง็ จงึเอ่ยขอตวัโดยมคีนประคองพาออกจากงานไปอย่าง

เร่งรบี เหล่าขนุนางต้าฟผููม้จีมกูอนัดเียี่ยมพลนัรูไ้ด้ทนัท ีท้องฟ้าของราชส�านกั

แห่งแคว้นจิ้นใกล้จะเปลี่ยนสแีล้ว...

เมื่อจื้อลั่วสิ้นลมหายใจ ผู้ที่จะก้าวขึ้นกุมอ�านาจในราชส�านักแคว้นจิ้น 

กค็อืจ้าวยาง ผู้เป็นประมุขสกุลจ้าว

ฤดูร้อนเมื่อปีก่อน ตระกูลของจ้าวยางยังเป็นเพียงเนื้อปลาบนเขียง 

ของสกุลฟ่านและสกลุจงสงิ พวกเขาถกูข้อกล่าวหาที่ว่า ‘ผูร้เิริ่มก่อความไม่สงบ

มโีทษตาย’ บบีคั้น จนต้องพาครอบครวัหลบหนอีอกจากเมอืงหลวงกลางดกึ 

ก่อนจะถูกล้อมจบัที่เมอืงจิ้นหยาง19

เรื่องเกดิขึ้นยงัไม่ทนัพ้นปี สกลุจ้าวที่ถกูบบีเข้าสูท่างตนัไม่เพยีงร่วมมอื

กบัสามเสนาบดขีบัไล่ศตัรคููอ่าฆาตอย่างสกลุฟ่าน และสกลุจงสงิออกจากแคว้น

จิ้น ประมขุจ้าวยางยงัน�าก�าลงัทหารกองใหญ่เข้าปิดลอ้มเมอืงเจาเกอ20 หวงัจะ

ฆ่ากวาดล้างคนทั้งสองตระกูลให้สิ้นซาก เขาระดมพลบุกเข้าโจมต ีทั้งรวดเรว็ 

รุนแรง โหดเหี้ยมและแม่นย�า

ในยามที่จ้าวยางเพลี่ยงพล�้า ใครๆ ต่างก็เข้าใจว่าสกุลจ้าวใกล้จะล่ม

สลาย ดังนั้นจึงประจบประแจงสกุลฟ่านและสกุลจงสิงที่ก�าลังเจริญรุ่งเรือง 

19 เมอืงใหญ่ทางตอนเหนอืในสมยัโบราณของจนี ปัจจุบนัอยู่ในมณฑลส่านซี
20 เมอืงหลวงในสมยัราชวงศ์ซาง ปัจจุบนัอยู่ในมณฑลเหอหนาน
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ดุจดวงอาทติย์กลางท้องฟ้า สองตระกูลนี้ต่างเคยถูกล่วงเกนิมาไม่มากกน็้อย 

ครานี้เมื่อเหน็ว่าเขาใกล้จะขึ้นกุมอ�านาจ จงึอดหวาดหวั่นมไิด้ 

ทว่าความหวาดกลัวก็ส่วนหวาดกลัว การแสดงจุดยืนนั้นมิอาจชักช้า

โลเล ทุกคนต่างเข้าใจเรื่องนี้ดี ดังนั้นบนบันไดหน้าโถงจวนสกุลจื้อในครานี้ 

เหล่าขนุนางตา้ฟผูู้ใจร้อนต่างยกชายเสื้อคลุมเร่งก้าวเดนิตามจา้วยางที่อยูด้่าน

หน้าจนดคูล้ายไข่มกุก�าลงักลิ้งหลนุๆ โดยมไิยดใีบหน้าซดีเผอืดไม่น่ามองของ

จื้อเซนิ บุตรชายผู้สบืทอดต�าแหน่งของสกุลจื้อแม้แต่นดิ

“เจ้าพวกผูน้้อยไม่รูจ้กับญุคณุ สายตาตื้นเขนิ! หากท่านปูข่องข้าสามารถ

มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีแล้วละก็ ทั้งชีวิตจ้าวยางก็เป็นได้เพียงเสนาบดีกลาโหม

เท่านั้น! ถงึเวลานั้น ดูซว่ิาพวกเจ้ายงัจะกล้าดแูคลนสกลุจื้อของข้าอกีหรอืไม่!” 

ณ โถงใหญ่ ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ จื้อเหยาหลานชายของจื้อลั่ว

โกรธเสียจนหน้าแดงก�่า เขามองไปยังเหล่าขุนนางต้าฟูซึ่งทยอยกันเดินออก

จากประตูไปราวกับน�้าหลาก มือน้อยทั้งสองซึ่งวางอยู่บนโต๊ะยาวลงยาสีด�า 

กดแน่นจนเกอืบจะงดัแผ่นไม้ออกมาได้

“ผู้ใดเอ่ยนามท่านพ่อของข้ากนั” ในบรเิวณที่ห่างจากจื้อเหยามาไม่ไกล 

เดก็หนุ่มผู้สวมชุดเซนิอี21 ย้อมสคีรามสะดุ้งตื่นขึ้นจากนทิรา เขาพมึพ�าพลาง

เงยหน้าขึ้น จอกสองหูลงยาสแีดงบรรจุสุราซื่อโจ้ว22 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ปลายศอก 

ถกูเขาชนล้มลงบนโต๊ะอย่างไม่ตั้งใจ สรุาใสรสชาตเิผด็ร้อนหกกระจายเตม็พื้น

“ข้าเรยีกเอง เจ้าจะท�าอนัใดกบัข้าเล่า” เมื่อเหน็ว่าเดก็หนุ่มตื่นขึ้นแล้ว 

จื้อเหยามเิพยีงไม่เกบ็อาการ กลบัเชดิหน้าพลางเอ่ยขึ้นเสยีงดงั

“ที่แท้ก็เป็นอาเหยาหรอกหรือ...” เด็กหนุ่มในอาภรณ์สีครามเพิ่งสร่าง

เมา เขาลมืตาขึ้นมองเดก็ชายชดุสเีพลงิผู้มไีฟโกรธลกุโชนคราหนึ่ง ก่อนจะก้ม

21 รูปแบบเสื้อผ้าที่ชาวจีนนิยมสวมในยุควสันตสารท มีลักษณะเป็นชุดคลุมยาวทรง
กระบอกตรง เสื้อตวับนกบักระโปรงตวัล่างเชื่อมต่อกนั
22 สุราซึ่งผ่านการหมกับ่มสี่ครั้ง



เหวินเจียนจื่อ
27

หน้าบ่นพึมพ�า “คราวหน้าหากเจ้าพบกับท่านพ่อจะลองเรียกเขาด้วยนาม

โดยตรงกไ็ด้ เขาจะได้รู้ว่าในบรรดาเดก็รุ่นเยาว์ของสกุลจื้อ ยงัม ี‘ผู้กล้าที่แท้

จรงิ’ นามว่าจื้อเหยาอยู่ด้วย”

“จ้าวไป๋หลู่ อย่าใช้บิดาของเจ้ามาข่มขู่ข้า! ข้ารู้ว่าเวลานี้เจ้าก�าลังหยิ่ง

ผยอง ท่านพ่อของข้ากลวับดิาเจ้ากจ็รงิ แต่ข้าไม่กลวัเจ้า! เพยีงท่านปู่ของข้า 

มชีวีติอยู่ต่อไปอกีสี่สบิปี สกุลจ้าวของพวกเจ้ากม็อิาจได้ครอบครองแคว้นจิ้น 

เจ้าเองกม็อิาจเหยยีบข้ามหวัข้าไปได้!” จื้อเหยาผลกัคนรบัใช้ข้างกายออก ก่อน

จะก้าวไปหยุดอยู่ตรงหน้าจ้าวไป๋หลู่ 

ปีนี้เขาเพิ่งจะอายคุรบสบิขวบ แต่กลบัได้รบัสมญานามเป็น ‘ตวัหาเรื่อง’ 

ผู้โด่งดงัแห่งเมอืงซนิเจี้ยง อาศยัความเอน็ดูจากท่านปู่จื้อลั่ว เขาจงึไม่เคยเหน็

บุตรชายแสนอ่อนแอผู้สบืทอดต�าแหน่งของตระกูลจ้าวอยู่ในสายตา

‘อยู่ต่อไปอกีสี่สบิปี?’ เมื่อได้ยนิวาจานี้ จ้าวไป๋หลู่กห็วัเราะออกมา หาก

จื้อลั่วสามารถมชีวีติอยูต่่อไปได้อกีสี่สบิปี อย่าว่าแต่อกีสามตระกูลไม่เหลอืทาง

รอดเลย เกรงว่ากระทั่งต�าแหน่งจิ้นโหวยงัต้องเปลี่ยนให้คนสกุลจื้อขึ้นมาแทน 

ทว่าบนโลกใบนี้มีผู้ใดอยู่ได้ถึงร้อยปีบ้างเล่า เด็กน้อยอย่างไรก็เป็นเด็กน้อย 

เมื่ออารมณ์ร้อนกม็กัจะเอ่ยวาจาเหลวไหล

จ้าวไป๋หลู่จงึมถิอืสาตวัหาเรื่องผู้นี้ หยบิผ้าเชด็หน้าผนืหนึ่งออกมาเชด็

ปลายแขนเสื้อซึ่งเลอะสุรา ก่อนหันกลับไปถามผู้ที่อยู่ด้านหลังด้วยค�าเรียกที่

แฝงความเอน็ดู “หงอวิ๋นเอ๋อร์ ข้าหลบัไปนานเพยีงใด ไยทุกคนจงึกลบักนัไป

แล้ว”

เด็กชายผู้หนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลังจ้าวไป๋หลู่ เขามีจมูกที่โด่งเป็นสัน 

ดวงตาคมลกึ คล้ายเป็นคนจากเผ่าทางเหนอื มปีานเท่าเมลด็ถั่วที่ปลายคิ้วเป็น

สีแดงออกชมพูราวกับน�้าสมุนไพรที่ต�าสดจากต้นเชี่ยนเฉ่า23 ทั้งยังมีลักษณะ

คล้ายเมฆก้อนเล็กๆ จึงเป็นที่มาที่จ้าวไป๋หลู่เรียกเขาอย่างเอ็นดูว่า ‘หงอวิ๋น- 

23 พชืสมุนไพรจนี รากมสีแีดง มฤีทธิ์ช่วยในการไหลเวยีนโลหติ
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เอ๋อร์ หรอืเจ้าเมฆแดง’ เวลานี้เขายงัมไิด้มดัผมเป็นมวย ผมที่ยาวซึ่งมดัรวบ

อย่างลวกๆ กบัเสื้อขนสตัว์เนื้อหยาบช่างดูขดักบัห้องโถงอนัวจิติรงดงามนี้ 

เหน็จ้าวไป๋หลู่หนัมา เดก็ชายกเ็อ่ยตอบเสยีงเบา “ซื่อจื่อ24 หลงัจากเริ่ม

งานเลี้ยง ท่านดื่มสุราซื่อโจ้วไปเพยีงครึ่งถ้วยกเ็มาเสยีแล้ว...”

“เจ้าบ่าวต�่าต้อย! ข้าก�าลังสนทนากับนายของเจ้า เข้ามาเอ่ยแทรกได้

อย่างไร!” เหน็บดิาของตนถกูหยามเกยีรตอิยูข้่างประต ูจื้อเหยากโ็กรธเป็นฟืน

เป็นไฟอยู่แล้ว ครานี้ยิ่งเหน็จ้าวไป๋หลู่มสินใจตนกย็ิ่งโมโหหนกั คว้าชามทรง

สูงลงยาสแีดงบนโต๊ะไปขว้างใส่เดก็ชายข้างกายจ้าวไป๋หลู่จนเกดิเสยีงดงั 

ชามทรงสูงซึ่งบรรจุน�้าแกงเนื้อบดกระแทกศีรษะของเด็กชายโดยแรง 

เศษเนื้อที่มไีขมนัขาวขุ่นและเศษมนัผสมน�้าลายของแขกในงานหกเลอะศรีษะ

แล้วไหลลงมาตามแนวหน้าผากของเดก็ชาย

“อู๋ซวี่!” เมื่อเหน็น�้าแกงมนัเยิ้มไหลเปรอะเตม็หน้าเดก็ชาย จ้าวไป๋หลู่ก็

ตกใจจนมริู้ว่าควรจะเริ่มเชด็จากตรงไหนก่อน

ปีนี้จ้าวอู๋ซวี่เพิ่งจะอายุครบเจ็ดขวบ เขารู้ดีว่าตนมิอาจหลบการโจมตี

ของจื้อเหยาในครานี้ได้ ในฐานะที่เขาเป็นเพยีงบตุรชายของบ่าวหญงิจากเผ่าตี๋ 

นี่คอืชะตาเขา... 

จ้าวอูซ๋วี่ยิ้มปลอบใจจ้าวไป๋หลูเ่ลก็น้อย ยกมอืขึ้นปาดคราบมนัออกจาก

เปลือกตา ก่อนก้มหน้าเก็บชามทรงสูงซึ่งตกอยู่บนพื้นโดยไม่เอ่ยสิ่งใด แล้ว

วางลงบนโต๊ะด้วยท่าทางนอบน้อม

“ฮึ! เจ้าบ่าวต�่าต้อยที่ไม่รู้จักกระทั่งรสชาติเนื้อ เจ้าดูถูกข้าเกินไปเสีย

แล้ว” จื้อเหยาก้มมองศรีษะจ้าวอู๋ซวี่ ขณะที่ใบหน้าปรากฏแววเหยยีดหยาม

จ้าวไป๋หลูไ่ด้ยนิเช่นนั้นกร็าวกบัถกูไม้ฟาด ผดุลกุขึ้นยนืแล้วคว้าคอเสื้อ

จื้อเหยาลากเข้ามาใกล้ “เจ้าว่าผู้ใดเป็นทาสต�่าต้อย! นี่อู๋ซวี่น้องชายคนเลก็ของ

ข้า เจ้าท�าร้ายเขาได้อย่างไร!”

24 ค�าเรยีกบุตรชายคนโตผู้สบืทอดต�าแหน่งต่อจากบดิา
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“น้องชายคนเลก็?” จื้อเหยาเหลอืบมองเดก็ชายซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นพลาง

เอ่ยอย่างดแูคลน “เหน็อยูว่่าเป็นบ่าวดแูลม้าของเจ้า อย่าคดิว่าข้าไม่รู ้เป็นเพยีง

บ่าวผู้หนึ่งยังกล้าเข้ามานั่งในงานเลี้ยงสกุลจื้อของข้า พวกเจ้าสกุลจ้าวข่มเหง

กันเกินไปแล้ว!” จื้อเหยามิยอมอ่อนข้อ เขาอายุน้อยกว่าจ้าวไป๋หลู่สี่ปี ทว่า

อาศยัความที่ร่างกายแขง็แรงทั้งยงัเคยร�่าเรยีนวรยุทธ์ จงึกระชากคอเสื้อออก

จากมอืจ้าวไป๋หลู่และผลกัเขาออกโดยแรง

แต่เดิมจ้าวไป๋หลู่ก็มิอยากก่อความวุ่นวายขึ้นที่จวนสกุลจื้อ แม้เขาจะ

เป็นผู้สบืทอดต�าแหน่งของสกุลจ้าว แต่กเ็ป็นบุตรชายที่ไม่ได้รบัความรกัมาก

ที่สุดในบ้าน บิดาผู้ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีรังเกียจที่เขาอ่อนแอ ส่วนเหล่า

ญาตมิติรกเ็หน็ว่าเขาไร้ความสามารถ มเีพยีงน้องชายอายุเจด็ขวบซึ่งเกดิจาก

อนุที่เคารพเขาเป็นพี่ใหญ่ 

ราตรีนี้เขาเป็นคนบังคับให้อู๋ซวี่เข้าร่วมงานเลี้ยง หากกระทั่งน้องเล็ก

ของตนยงัมอิาจปกป้องได้ เช่นนั้นจะนบักนัเป็นพี่ใหญ่ได้อย่างไร จ้าวไป๋หลูจ่งึ

ฝืนประคองร่างยนืนิ่ง ยกนิ้วขึ้นชี้หน้าจื้อเหยาและตะคอก 

“เจ้าเดก็โง่! อย่าว่าแต่ปู่ของเจ้าจะสามารถอยู่ได้อกีสี่สบิปีเลย นบัจาก

เขาขึ้นไปสองรุ่น ประมุขสกุลจื้อของพวกเจ้ามผีู้ใดอยู่ถงึอายุสี่สบิบ้าง อายุสั้น

กค็อือายุสั้น ปู่ของเจ้าใกล้ตายใช่บดิาข้าเป็นผู้ท�าร้ายเสยีเมื่อไร แล้วเหตุใดจงึ

มาระบายใส่น้องชายของข้า! หากยงัรู้กาลเทศะอยู่บ้าง เจ้ากค็วรเงยีบปากเสยี 

ระวงัเถอะ อกีหน่อยพ่อของข้าจะส่งเจ้ากบับดิาไปอยู่เป็นเพื่อนปู่ของเจ้า!”

“จ้าวไป๋หลู่ เจ้า...! คอยดูเถดิ! อกีเพยีงสองวนั รอให้ท่านปู่ของข้าได้

กนิลกูของ...” จื้อเหยาเขย่งปลายเท้าขึ้นด้วยความโกรธ ท่าทางนั้นคล้ายไก่ชน

ที่ก�าลงัตั้งท่าสู้ 

เขาคดิถงึคนในห้องลบันั้น คนืนี้เขาจะต้องเฉอืนเนื้อขาเจ้าเดก็นั่นมาใส่

ในตวัยาของท่านปู่ให้จงได้ รอจนท่านปู่อาการดขีึ้นในวนัพรุ่ง ดูซวิ่าผู้ใดยงัจะ

กล้ากล่าววาจารุนแรงใส่เขาอกี

“พวกเจ้าก�าลงัสนทนาเรื่องใดกนั ไยจงึครกึครื้นเพยีงนี้” เสยีงทุม้ต�่าดงั
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มาแต่ไกล 

ทันทีที่ได้ยินเสียงนี้ จื้อเหยาผู้ซึ่งไฟโกรธก�าลังลุกโชนก็ราวกับเปลี่ยน

ไปเป็นคนละคน ท่าทางไม่พอใจล้วนหายไป เหลอืเพยีงแววไร้เดยีงสาอยู่บน

ใบหน้าเนยีนละเอยีดซึ่งก�าลงัมองจบัจ้องจ้าวไป๋หลู่

ทว่าจ้าวไป๋หลูห่าได้มคีวามสามารถเช่นจื้อเหยา น้อยครั้งนกัที่เขาจะรูส้กึ

โกรธ แม้นกึอยากระงบัความโกรธในครานี้ ทว่ากไ็ม่อาจอดกลั้นได้ สหีน้าจงึ

ไม่น่ามองนกั

“อาเหยาคารวะไท่สื่อ25” จื้อเหยาจัดความเรียบร้อยของคอเสื้อพลาง

กะพรบิตาที่กลมใส ก่อนจะเอ่ยท�าความเคารพผู้มาใหม่

“ไป๋หลู่คา... คารวะไท่สื่อ” จ้าวไป๋หลู่โค้งตวัลงท�าความเคารพด้วยเช่น

กนั

ผู้มาใหม่สวมอาภรณ์โหราจารย์ครอบกวาน26 บนศีรษะ เขาคือไช่โม่  

สื่อโม่แห่งแคว้นจิ้น มตี�าแหน่งพเิศษ เป็นผูร้อบรูส้รรพวชิา ทกุตระกลูเสนาบดี

ต่างกใ็ห้ความเคารพนบัถอืเขา ทว่าเขาหาได้สนบัสนุนตระกูลใด ดวงตาแฝง

แววเยน็ชากวาดมองใบหน้าของเดก็ทั้งสามโดยมเิอ่ยค�าใด เขาเพยีงก้มลงหยบิ

ผ้าเชด็หน้าออกจากแขนเสื้อส่งให้จ้าวอู๋ซวี่

ผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าครามถูกส่งผ่านหน้าจื้อเหยาไป ใจเขาพลันเกิดความ

สงสยั ทว่าสหีน้ากลบัไม่เกดิความเปลี่ยนแปลง เขาเงยหน้าขึ้น ส่งยิ้มกว้างไป

ให้สื่อโม่พลางเอ่ย 

25 ต�าแหน่งราชการของขุนนางระดับสูงในราชส�านัก มีหน้าที่ดูแลเอกสารต�ารา แต่งตั้ง
ขุนนางระดับต่างๆ บันทึกประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น หรืออาจเป็นชื่อเรียกต�าแหน่งของ
โหราจารย์ประจ�าราชส�านกั โดยในบทบรรยายของนยิายเรื่องนี้ ทางต้นฉบบัจนีใช้ค�าเรยีก
ว่า ‘สื่อโม่’ ซึ่งมาจากต�าแหน่งขุนนางสื่อ ส่วนที่เรยีกเตม็ๆ ว่า ‘ไท่สื่อ’ จะใช้ในบรบิทที่หมาย
ถงึ ‘สื่อที่มตี�าแหน่งสูงที่สุด’
26 สิ่งที่บุรุษจีนในสมัยโบราณใช้สวมครอบศีรษะเพื่อเป็นเครื่องบอกระดับ ประดับยศ
ประดบัเกยีรติ
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“ไม่มเีรื่องอนัใดขอรบั อาเหยาเพยีงล้อน้องชายต่างมารดาของจ้าวซื่อจื่อ

เล่นเท่านั้น ราตรนีี้อากาศหนาวเหนบ็นกั เกรงว่าพื้นถนนด้านนอกจะจบัตวัเป็น

น�้าแขง็แล้ว หลายวนัก่อนท่านปู่สั่งให้คนไปเชญิช่างตระกูลกงซูจากแคว้นหลู่

มาสร้างรถม้าเจด็ไม้หอมคนัหนึ่งเพื่อมอบให้สื่อโม่ และก�าลงัเลอืกวนัส่งมอบ

ไปที่จวน ล้อของรถม้าคนันั้นสร้างด้วยความประณตี แม้อยูบ่นพื้นน�้าแขง็กไ็ม่

ลื่นไถล คนืนี้เป็นโอกาสดใีห้อาเหยานั่งรถม้าไปส่งไท่สื่อกลบัจวน”

“รถม้าเจด็ไม้หอม? หงอวิ๋นเอ๋อร์ อากาศข้างนอกหนาวเยน็ถงึเพยีงนั้น 

พวกเราอย่าขี่ม้ากลบัเลย ให้ไท่สื่อไปส่งพวกเราเถดิ!” จ้าวไป๋หลูจ่บัมอืจ้าวอู๋ซวี่

พลางร้องบอก

จ้าวอูซ๋วี่ผูม้เีศษอาหารอยูเ่ตม็ศรีษะได้แต่ก�าผ้าเชด็หน้าแน่นโดยไม่เอ่ย

ตอบรบั 

จื้อเหยายิ้มเยาะอยู่ในใจอย่างอดมิได้ เป็นเพียงบ่าวต�่าต้อยผู้หนึ่ง 

อย่างไรเขากม็อิาจหาญกล้าขึ้นไปนั่งในรถเจด็ไม้หอมอนัล�้าค่าคนันั้นแน่

“บดิาของเจ้าให้เจ้าขี่ม้ามาหรอื” สื่อโม่ยื่นสองนิ้วออกไปกดข้อมอืจ้าว- 

ไป๋หลู่ 

จ้าวไปห๋ลูพ่ยกัหน้า ขณะที่สื่อโม่ขมวดคิ้วพลางเอ่ย “เจา้กบัอูซ๋วี่ตามข้า

กลับไปรับยาที่จวน หลังจากนี้เจ็ดวันห้ามตากลมเป็นอันขาด” เมื่อกล่าวจบ 

เขากม็ริอใหค้นทั้งสามได้เอ่ยปากใดๆ สะบดัชายแขนเสื้อและเดนิออกไปนอก

ประตูทนัที

“ไป! พวกเราไปนั่งรถม้าเจด็ไม้หอมของไท่สื่อกนั” จ้าวไป๋หลูย่ิ้มให้จื้อ-

เหยาอย่างภาคภูมิใจ ก่อนจะลากจ้าวอู๋ซวี่ให้เดินตาม ทั้งสองเดินออกไปได้ 

ไม่นาน จ้าวอู๋ซวี่กพ็ลนัหนักลบัมาจ้องหน้าจื้อเหยาอย่างกะทนัหนั

สายตานั้นท�าให้จื้อเหยากงัวลเป็นอย่างยิ่ง มอิาจบอกได้ว่าไม่สบายใจ

ตรงที่ใด เพียงรู้สึกราวกับถูกคนเอาหนามมาต�าที่หัวใจ มิอาจมองเห็นและ

สมัผสัได้ แต่กลบัทรมานเหลอืจะกล่าว 

เขาหารูไ้ม่ว่าสิ่งนี้อาจเป็นสญัชาตญาณมนษุย์ ยามที่พบศตัรซูึ่งน่าหวาด
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กลวัที่สดุในชวีติ จงึเกดิความรูส้กึต่อต้านและรงัเกยีจขึ้นมาตามสญัชาตญาณ

“บ่าวต�่าต้อย!” จื้อเหยามองตามแผ่นหลงัเดก็ชายซึ่งค่อยๆ เคลื่อนห่าง

ออกไปพลางถ่มน�้าลายออกมา

แท้จริงแล้วก่อนที่จ้าวไป๋หลู่จะได้เห็นรถม้าเจ็ดไม้หอมคันนี้ เขารู้จัก

ลกัษณะของมนัอยูแ่ล้ว รูว่้าหลงัคาซึ่งมลีกัษณะคล้ายเกลด็ปลานี้ระบายน�้าฝน

ได้ ม่านรถม้าซึ่งถกัทอขึ้นจากใยฝ้ายปักลวดลายหมู่ดาว ล้อของมนัแบ่งออก

เป็นสองชุด ส�าหรบัฤดูใบไม้ผลกิบัฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วงกบัฤดูหนาว ไม้

หอมเจ็ดชนิดที่ใช้สร้างตัวรถม้ามาจากเทือกเขาอันสลับซับซ้อนซึ่งอยู่ทางตอน

เหนอืของแคว้นเยี่ยน 

เมื่อครึ่งเดอืนก่อนบนโต๊ะยาวของบดิาเขามสีารลบัหนึ่งวางอยู ่ข้อความ

ในสารนั้นพรรณนาลกัษณะของรถม้าคนันี้ไว้อย่างละเอยีด รวมถงึรายงานว่า

หลงัจากที่คนสกุลจื้อส่งเข้าแคว้นหลูไ่ปแล้ว เขาไปพบผู้ใดและท�าสิ่งใดบ้าง เขา

รู้ว่ารถม้าคนันี้เป็นเพยีงสิ่งบงัหน้า 

การที่สกุลจื้อส่งคนไปยงัแคว้นหลู่นั้นมจีุดประสงค์อื่น แต่สิ่งที่เขาไม่รู้

กค็อื เหตุใดในรถม้าจงึมสีตรผีมสั้นนางหนึ่งซึ่งตั้งครรภ์และถอืกรชิอยู่ในมอื 

หรอืนางกเ็ป็นของก�านลัที่สกุลจื้อมอบให้สื่อโม่ด้วย 

ทว่าเหตุใด ‘ของก�านลั’ ประหลาดนี้ จงึต้องถอืกรชิจ่อล�าคอเขาไว้ด้วย

เล่า!



บทน�ำที่สี่

ค�าโป้ปด? ค�าท�านาย? ชั่วขณะที่ทารกหญงิผู้นั้นลมืตา ทกุสรรพสิ่งพลนั

เปลี่ยนไปอย่างน่าพศิวง

‘ผู้สบืสายเลอืดสกุลหู ตะวนัสองแก้วตาเชดิชูแคว้น จนัทราหนึ่งเนตร

ล่มแคว้นจิ้น ทั้งสองล้วนแตกต่าง หากลิ้มรสในชั่วพนัราตรจีกัมชีวีเีป็นอมตะ’

อย่างไรนางกม็อิาจเชื่อใจเต้าจื๋อ นางมอิาจเชื่อใจผูท้ี่รูค้วามลบัเรื่องลกู

ของนาง

ก่อนเต้าจื๋อกลบัมา นางออกจากโพรงไม้ที่ใช้ซ่อนตวั ก่อนจะปีนขึ้นรถ

ม้าซึ่งมมี่านกั้นอย่างมดิชดิคนันี้ ในแคว้นจิ้น มเีพยีงสตรเีท่านั้นที่จะโดยสาร

รถม้าตดิม่าน นางคดิว่าตนจะสามารถใช้กรชิจี้สตรสีงูศกัดิ์หรอือนผุูไ้ด้รบัความ

โปรดปรานผู้หนึ่ง เพื่อให้พานางหนอีอกจากเมอืงซนิเจี้ยง คาดมถิงึว่าผู้ที่เลกิ

ม่านและปีนขึ้นบนรถม้าจะกลายเป็นเดก็หนุม่อายุราวสบิสี่สบิห้าปี ส่วนผู้ที่ยนื

อยู่นอกม่าน คอืไท่สื่อแห่งแคว้นจิ้นและเดก็ชายชุดแดงผู้เป็นดั่งปีศาจร้าย

“ท่านปู่ ไยจงึต้องรอให้นางคลอดลูกออกมาก่อนแล้วค่อยกนิเล่า พวก

เราใช้มดีผ่าท้องนางกน็�าเดก็ออกมากนิได้เช่นกนัมใิช่หรอื”



34
อาสือ สตรีผู้พลิกแผ่นดิน เล่ม 1

“ท่านปู่ หากตุ๋นน�้าแกงแล้วแบ่งให้ข้าสกัถ้วยเถดิ”

“ท�าอย่างไรดี! ท่านปู่ของข้าไม่ตื่นมาสองวันแล้ว เนื้อส่วนไหนบนตัว

ของเจ้าที่ให้สรรพคุณดีที่สุด อกหรือว่าขา ช่างเถิด! ขาเจ้าไม่สะอาด เฉือน

เนื้อที่อกกแ็ล้วกนั”

รมิฝีปากบางของเดก็ชายชดุสเีพลงิเป็นสแีดงคล�้าราวกบัดื่มเลอืดเข้าไป 

วาจาที่เอื้อนเอ่ยออกมาคล้ายกรชิแหลมซึ่งค่อยๆ แทงลกึลงในหวัใจนาง ราตรี

นั้นเขาหาได้ผ่าท้องนางออก กลบัคว้านเนื้อส่วนอกของอาหลไีปก้อนหนึ่ง อาหลี

ของนางเจบ็ปวดจนล้มกลิ้งดิ้นพราดไปทั่วพื้น ขณะที่นางซึ่งถูกมดัอยู่รมิผนงั

ท�าได้เพียงฟังเสียงร้องโอดครวญอย่างสิ้นหวังของเขาเท่านั้น เวลานี้เด็กชาย

ชุดแดงผู้นั้นยืนอยู่นอกรถม้า คล้ายว่าเขาก�าลังกล่าวบางอย่างกับใครบางคน

อยู่ นางมอิาจได้ยนิ ในหวัของนางมเีพยีงเสยีงดงัตงึๆ ผสานกบัเสยีงร้องไห้

แหลมเศร้าของทารกจากที่ไกลๆ เท่านั้น 

นางค่อยๆ ลดกรชิซึ่งจ่อคอเดก็หนุ่มลง ก่อนจะหมุนปลายกรชิจ่อท้อง

ที่เจบ็มากขึ้นเรื่อยๆ ของตน นางมอิาจรอเขาได้อกีแล้ว หรอืเดก็คนนี้ไม่ควร

มาเกิดยังโลกใบนี้ นางดิ้นรนต่อสู้กับโชคชะตามานานเกินไป ถึงเวลาต้อง

ยอมรบัความพ่ายแพ้แล้ว...

จ้าวไป๋หลู่มิเข้าใจว่าเหตุใดในพริบตาเดียว อารมณ์ของสตรีนางนี้จึง

เปลี่ยนแปลงไปมากมายเพียงนั้น เขายิ่งมิเข้าใจว่าเหตุใดนางจึงน�าปลายกริช

ไปแทงบุตรของตนที่ยังไม่เกิดอย่างกะทันหัน ทว่าในชั่วขณะซึ่งเขามิอาจ

ท�าความเข้าใจสิ่งใดได้นั้น กพ็ุ่งเข้าไปจบัมอืซึ่งก�ากรชิของนางรั้งเอาไว้ และใน

เวลานี้เอง สื่อโม่ผู้สวมอาภรณ์โหราจารย์ครอบกวานสูงก็เปิดม่านรถม้าและ

ก้าวขึ้นมาช้าๆ ส่วนด้านนอกรถม้า จื้อเหยานั้นก�าลงัใช้แส้ม้าของตนชี้หน้าจ้าว-

อู๋ซวี่

ราวกบัเวลาหยดุนิ่งลงในขณะนั้น ทั้งด้านในและด้านนอกรถม้าต่างเงยีบ

สงดั

สื่อโม่รู้จกัสตรนี่าเวทนาผู้นี้ ปีนั้นนางอายุสบิห้าปี เขาเป็นโหรผู้ท�าพธิี
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ในงานแต่งของนาง เขารับปากบิดานางว่าจะดูแลนางให้ปลอดภัยไปชั่วชีวิต 

ทว่าค�าสัตย์ในครานั้นถูกเขาท�าลายลงด้วยมือตนเองไปนานแล้ว เขาไม่รู้ว่า 

เหตุใดนางจึงมาปรากฏกายที่นี่ เขาเข้าใจว่านางสิ้นลมหายใจไปแล้ว ใต้พายุ

หมิะเมื่อปีก่อน

“จื้อเหยา” สื่อโม่เห็นสตรีแปลกหน้าในรถม้าที่ตัวสั่นราวกับใบไม้แห้ง

ต้องลม กเ็อ่ยปากขึ้นอย่างไม่ไยดี

จ้าวไป๋หลู่ตระหนกนัก มือหนึ่งของเขาจับมือสตรีผู้นี้ ขณะที่อีกมือ

พยายามก�ารอยแยกของผ้าม่านรถม้าไว้แน่นหลงัจากสื่อโม่เข้ามาแล้ว

“ไท่สื่อ พอใจรถม้าคนันี้หรอืไม่ขอรบั” เสยีงของจื้อเหยาดงัผ่านม่านกั้น

เข้ามา

สื่อโม่ยกชายเสื้อพลางย่อตัวลงนั่ง ก่อนจะหลับตาลงแล้วเอ่ยตอบ  

“ไปบอกท่านปู่ของเจ้าแทนข้าด้วยว่าข้าชอบของขวญัชิ้นนี้ของเขามาก วนัหน้า

ไช่โม่จะไปแสดงความขอบคุณถงึจวน อู๋ซวี่ ออกรถเถดิ!”

“ขอรบั!” คนนอกรถม้าทั้งสองตอบรบัพร้อมกนั

“ฮ!ึ รูเ้อาไว้ว่าเจ้าไม่มวีาสนาจะได้นั่งรถม้าที่ข้าเป็นผูก้มุบงัเหยีนหรอก!” 

จื้อเหยาถลงึตาใส่จ้าวอู๋ซวี่ ก่อนจะสะบดัแขนเสื้อเดนิจากไป 

จ้าวอู๋ซวี่ยิ้มน้อยๆ หยิบแส้ซึ่งตกอยู่บนพื้นแล้วกระโดดขึ้นม้าอย่าง

คล่องแคล่ว ท่ามกลางสายลมหนาวเหนบ็ ม้าลากรถกข็ยบักบีเท้าทั้งสี่วิ่งออก

ไปสู่ความมดืมดิในยามราตรี

“นี่เจ้าเป็นทาสซึ่งหนอีอกจากจวนสกุลจื้อใช่หรอืไม่ หากเมื่อครู่ถูกจื้อ-

เหยาพบเข้า เขาจะมลิอกหนงัของเจ้าออกมาร”ึ จ้าวไป๋หลู่คดิถงึค�าเล่าลอืเกี่ยว

กับสกุลจื้อเหล่านั้นแล้วก็พลันสะอิดสะเอียน สตรีซึ่งยังไม่หายตระหนกผู้นี้

คล้ายจะหวาดกลวัเป็นอย่างยิ่ง ทั้งที่อากาศหนาวถงึเพยีงนี้ นางกลบัมเีหงื่อผดุ

ออกมาเตม็ศรีษะ

“ขอบคุณคุณชายที่เมตตาช่วยเหลือ” หญิงสาวเอ่ยขอบคุณจ้าวไป๋หลู่ 

ทว่าดวงตากลบัจบัจ้องไปยงัสื่อโม่ผู้แกล้งหลบั นางใคร่รู้นกัว่าแท้จรงิแล้วเขา
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จ�านางได้หรอืไม่ หากเขาจ�านางได้ เช่นนั้นเขาจะพานางไปส่งให้ผู้ใด จ้าวยาง 

หรอืว่าจิ้นโหว แต่ถ้าเขาจดจ�านางมไิด้ เช่นนั้นนางกส็ามารถ...

“อูซ๋วี่ พวกเราจะออกจากเมอืง” สื่อโม่ผูม้สีหีน้าเรยีบเฉยคล้ายจะได้ยนิ

วาจาในใจของหญงิสาวผู้นี้

“ไท่สื่อ ค�่ามดืเพยีงนี้แล้วพวกเราจะออกจากเมอืงไปท�าสิ่งใดหรอืขอรบั” 

จ้าวไป๋หลู่ถามอย่างแปลกใจ

“ราตรนีี้ปรากฏการณ์บนฟากฟ้าประหลาดนกั ข้าต้องการเดนิทางไปยงั

หอดูดาวที่นอกเมอืง รอจนค�่าอกีหน่อยข้าจะให้คนไปส่งเจ้ากบัอู๋ซวี่กลบัจวน”

“ข้าไม่มีธุระอื่นใดขอรับ แต่เดิมท่านพ่อก็หาได้สนใจข้าสักเท่าไร แม้

ราตรนีี้ข้าจะพกัที่จวนไท่สื่อ กใ็ช่ว่าเขาจะรู ้เพยีงแต่ทาสที่หนมีาผู้นี้... ถ้าอย่างไร

วนัพรุ่งให้ข้าพานางกลบัจวน?”

“ไม่ได้!” สหีน้าสื่อโม่พลนัเยน็ชา เขาลมืตาขึ้นในทนัที

‘ไยจงึไม่ได้’ 

จ้าวไป๋หลู ่ที่ถูกสื่อโม่แผดเสียงใส่ชะงักไป ทว่าไม่นานเขาก็พบว่า

บรรยากาศในรถม้ายามนี้หาได้ปกตินัก ทาสหลบหนีนางหนึ่งขึ้นรถม้าของ 

ไท่สื่อแหง่แควน้จิ้นแต่กลบัมยิอมเอ่ยขออภยั หาได้ท�าความเคารพ สว่นสื่อโม่

แม้จะมไิยด ีกลบัปล่อยให้นางท�าเสยีมารยาทใส่ได้ สตรผีู้นี้อาจตกใจกลวัจน

ลมืเรื่องมารยาทไป ทว่าสื่อโม่เล่า 

มอิาจพากลบัไปยงัจวนสกุลจ้าว... หรอืนางจะอาศยัอยู่ที่จวนสื่อโม่ได้ 

ที่จวนสื่อโม่นี้ผู้พักอาศัยหากมิใช่โหรชายก็เป็นโหรหญิง แล้วไท่สื่อจะน�าสตรี

ตั้งครรภ์ผู้นี้ไปท�าสิ่งใด 

จ้าวไป๋หลูอ่ดัอั้นใจด้วยความสงสยั ทว่าเมื่ออยูต่่อหน้าสื่อโม่กลบัไม่กล้า

เอ่ยถาม ดงันั้นจงึท�าได้เพยีงปิดตาลง และแกล้งหลบัตามเขาไปเท่านั้น

ยิ่งดกึอากาศกย็ิ่งหนาวเหนบ็ เกลด็น�้าแขง็บางๆ จบัตวัอยู่บนพื้นถนน

ดินเลนซึ่งทอดยาวสู่หอดูดาว จ้าวอู๋ซวี่ดึงสายบังเหียนตึงเพื่อลดความเร็ว 

ป้องกนัมใิห้ม้าลื่นล้ม ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่รมิแม่น�้าฮุ่ย27 เงยีบสงดั มเีพยีงเสยีง
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กรอบแกรบของแผ่นน�้าแข็งบางซึ่งถูกล้อรถบดทับขณะเคลื่อนไปเท่านั้น 

ท่ามกลางผืนดินและท้องฟ้าอันสลัวราง ราวกับมีเพียงพวกเขารวมทารกใน

ครรภ์เป็นสี่ นั่งตวัคลอนอยูใ่นรถม้า ก�าลงัมุง่หน้าไปสูโ่ชคชะตาอนัมอิาจล่วงรู้

ได้ของแต่ละคน

“อ๊า!” ในที่สุดหญิงสาวก็มิอาจทนทรมานต่อไปได้ ริมฝีปากล่างถูก

ตนเองขบกัดจนเกิดรอยฟันสีเข้ม ผมสั้นไม่สม�่าเสมอเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อ 

แนบลู่ใบหน้าของนางเป็นชั้นๆ

แม้จ้าวไป๋หลู่ผู้มีอายุสิบสี่ปีจะมีอนุภรรยาถึงสองคนแล้ว ทว่าเขาก็หา

ได้เคยพบเจอสถานการณ์เช่นนี้ เขาประคองเอวหญงิสาว คดิจะให้นางเอนร่าง

มาทางตน ทว่าไหล่ของนางกลบับดิไปมา ไม่ว่าอย่างไรเขากม็อิาจจดัท่าทางให้

นางได้ สว่นสื่อโม่นั้นตา่งกบัจ้าวไป๋หลู่ที่ลุกลี้ลุกลน เขานิ่งเฉยคล้ายว่ามไิด้ยนิ

สิ่งใดเลย ยงัคงปิดตาแกล้งหลบัอยู่เช่นนั้น

หญงิสาวประคองท้องซึ่งเจบ็หน่วงมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะล้มลงบนพื้น

รถม้า ศีรษะของนางหันเข้าหาผนังรถ ล�าคอเรียวยาวขยับขึ้นตามเสียงร้อง

ครวญครางซึ่งดงัไม่หยุด กลางหว่างขาทั้งสองของนางมโีลหติไหลรนิ

“หยุดรถ หยุดรถ!” จ้าวไป๋หลู่ร้องเสยีงดงั

“อ๊า!” เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของหญิงสาวกลบเสียงซึ่งแหบแห้ง

จากความตื่นตระหนกของเดก็หนุ่มไปเสยีสิ้น

จ้าวอู๋ซวี่หยุดรถม้า กระโดดลงจากหลงัม้าแล้ววิ่งไปเปิดม่านขึ้น สภาพ

ในรถม้าท�าให้สหีน้าเขาเปลี่ยนไปพลนั 

“นางก�าลงัจะคลอดบุตรที่นี่!” จ้าวไป๋หลู่ร้องบอก

จ้าวอู๋ซวี่อ้าปากกว้าง มองสิ่งที่เกดิขึ้นตรงหน้าอย่างงงงนั

“พวกเจ้าตามข้าลงมาเถดิ!” สื่อโม่ลมืตา เขาไม่เหลอืบมองไปทางสตรี

ผู้นั้นแม้แต่น้อย เพยีงยกชายเสื้อโหราจารย์ขึ้นแล้วก้มตวัก้าวลงรถม้าไป

27 แม่น�้าซึ่งพาดผ่านมณฑลเหอหนานไปจนถงึมณฑลอานฮุยของจนี
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“ไท่สื่อ?” จ้าวไป๋หลู่จดๆ จ้องๆ สตรผีู้นั่งกองอยู่บนพื้น หนัมองสื่อโม่

ซึ่งจากไปแล้ว ก่อนจะร้องเรยีกเสยีงดงัและตามออกไปบ้าง

เหลือเพียงจ้าวอู๋ซวี่ผู้เยาว์วัยที่สุด เขาถอดรองเท้าซึ่งเปรอะเปื้อนดิน

โคลนและเกล็ดน�้าแข็ง ปีนขึ้นไปในรถม้าอย่างระมัดระวัง เขาที่อายุเจ็ดขวบ

เคยเห็นแต่ม้าตกลูก ไม่เคยเห็นสตรีคลอดบุตรมาก่อน แต่เขาก็รู้ว่ามีสตรี

มากมายที่สิ้นลมหายใจไปขณะคลอดบุตร เช่นป้าหมางผู้ยอมให้เขาขโมยดื่ม

น�้าแกงข้าวฟ่าง ทว่าเขาจะท�าสิ่งใดได้ เขาอายุเพยีงเจด็ขวบ มอิาจท�าสิ่งใดได้

เลย แต่เขากย็งัรั้งอยู่ตรงนี้

ไม่มเีตาไฟ ไม่มนี�้าร้อน ไม่มโีหรหญงิ ไม่มหีมอต�าแย...

หญงิสาวจบัจ้องห่วงหยกซึ่งแขวนอยูบ่นเพดานรถม้าพลางหอบหายใจ

สุดก�าลงั นางออกแรงและหอบหายใจอกีครั้ง

ลูกของนางดิ้นอยู่ในครรภ์ นางเจบ็ปวดราวกบัอวยัวะภายในก�าลงัฉกี

ขาด ความทกุข์ทรมานอนัมอิาจทานทนได้เป็นดั่งเปลวไฟร้อนแรงใต้พภิพแผด

เผานางจนกลายเป็นกองเถ้าธุล ีทว่าท่ามกลางความเจบ็ปวดรวดร้าว เถ้าถ่าน

นั้นกค็่อยๆ เยน็ลงและจบัตวัเป็นน�้าแขง็ 

หนาวเหลอืเกนิ... นางถอนใจพลางหลบัตาลงช้าๆ ไม่เหลอืเรี่ยวแรงอกี

แล้ว นางเหนื่อยเหลือเกิน นางต้องการพักผ่อนเสียหน่อย เพียงเล็กน้อย

เท่านั้น...

“นี่เจ้า! ตื่นสิ” ท่ามกลางความมืดมิด อุ้งมืออุ่นร้อนคู่หนึ่งประคอง

ใบหน้านางเอาไว้

หญิงสาวฝืนลืมตาขึ้น นางมองไม่ชัด ท่ามกลางประกายแสงสลัวราง 

คลบัคล้ายคลบัคลาว่านางจะเหน็ใบหน้าอาหลี

“ขอโทษ...” นางร้องละเมอออกมา หยาดน�้าตาผสมปนกบัหยาดเหงื่อ

ไหลผ่านใบหู

‘ท่านแม่ น้องสาวจะคลอดมาแล้วหรือ ข้าขอดูหน่อยว่าใบหน้านาง

เหมอืนข้าหรอืไม่ จมูกของนางเป็นเช่นเดยีวกบัข้าหรอืไม่ แล้วดวงตาของนาง
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เล่า จะเหมอืนข้าไหม ไม่...! ท่านแม่ทิ้งข้าไปแล้ว พวกเขามาจบัข้าอกีแล้ว ข้า

มอิาจเหน็น้องสาวได้อกีแล้ว มอิาจเหน็ได้อกี...’

“อาหล.ี..” นิ้วมอือนังองุม้ทั้งห้าของหญงิสาวคว้าจบัมอืน้อยซึ่งประคอง

ใบหน้าของนางอย่างสิ้นหวงั นางยดืคอขึ้น ก่อนที่เสยีงกรดีร้องไม่น่าฟังจะดงั

ออกมาจากล�าคอ

ภายนอกรถม้า ท่ามกลางสายลมที่พดัใบไม้แห้ง เสยีงแผดร้องกด็งัขึ้น

“แง้!”

เสียงร้องนั้นพลันแหวกผ่านทุ่งร้างอันเงียบสงบ ในที่สุดผู้ที่ควรมา 

กม็าถงึ...

“เป็นทารกหญงิ” จ้าวอู๋ซวี่เปิดม่านรถม้าขึ้นพลางเอ่ยกบัคนนอกรถม้า

“งามหรอืไม่” จ้าวไป๋หลู่ก้าวไปด้านหน้าอย่างอยากรู้ เขาอยากขึ้นรถม้า

ไปดูแต่กร็ู้สกึว่ามสิมควร อู๋ซวี่ยงัเป็นเดก็ แต่ส�าหรบัเขา อกีไม่กี่ปีกต็้องครอบ

กวานแล้ว

“อปัลกัษณ์” จ้าวอู๋ซวี่มองเข้าไปในรถม้าคราหนึ่งก่อนเอ่ยตอบ

“อุ้มเดก็มาให้ข้า” สื่อโม่เอ่ยกบัจ้าวอู๋ซวี่

จ้าวอู๋ซวี่มองสื่อโม่ ก่อนจะหันกลับมามองทารกหญิงตัวย่นแดงซึ่งอยู่

ในอ้อมกอดหญงิสาว นอกรถม้าหนาวถงึเพยีงนี้ หากเขาอุม้นางออกมาอกีฝ่าย

คงจะหนาวมาก 

ขณะที่จ้าวอู๋ซวี่ลังเล สื่อโม่ที่ร้อนรนก็คว้าตะเกียงทองเหลืองจากนอก

รถม้าแล้วเร่งขึ้นรถม้าไป

‘ไท่สื่อเป็นอะไรไป!’ เดก็หนุ่มกบัเดก็ชายมองสบตากนั

สดี�า... ดวงตาของทารกหญงิผู้นี้เป็นสดี�า เขาก�าลงัคดิสิ่งใดอยู่กนัแน่ 

บนโลกนี้ไม่ม ี‘ล�าน�าแห่งไผ่’ ของเทพเซยีนอยู่จรงิ! เป็นเพยีงค�าโป้ปดเท่านั้น 

เป็นค�าลวงโลกซึ่งอาศยันามของเทพเซยีนสลกัไว้บนต้นไผ่สมีรกต 

จื้อลั่วหลงเชื่อไปแล้ว กระทั่งตวัเขาเองกจ็ะหลงเชื่อไปด้วยหรอื

สื่อโม่ยิ้มเยาะตนเอง ก่อนจะก้มลงวางทารกหญิงไว้ข้างกายหญิงสาว 
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เมื่อผ่านราตรีนี้ไป เขาจะส่งพวกนางไปที่ใดดีหนอ แคว้นเว่ยหรือแคว้นเจิ้ง 

หรอืว่า... จะส่งไปยงัแคว้นฉซีึ่งอยู่ทางทศิตะวนัออก ขอเพยีงไม่เกบ็พวกนาง

ไว้ที่แคว้นจิ้นกพ็อ

“ไท่สื่อ พวกเรายงัต้องเดนิทางไปหอดดูาวหรอืไม่ขอรบั” จ้าวไป๋หลูเ่ปิด

มุมหนึ่งของม่านขึ้นและถาม

สายลมจากทิศเหนือพัดผ่านรอยแยกของม่านนั้นเข้ามา สื่อโม่ตัวสั่น

สะท้าน ความคดิอนัเหนอืความคาดหมายพลนัเกดิขึ้นในสมองเขา เขาอุ้มสิ่ง

มชีวีติตวัน้อยอนัแสนนุ่มนิ่มและอ่อนแอออกมาจากอ้อมอกมารดาอกีครา

จันทร์เสี้ยวซึ่งโค้งงอคล้ายตะขอปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทิศตะวันตก 

สายลมจากริมแม่น�้าฮุ่ยพัดเสื้อคลุมของโหราจารย์สื่อโม่ตลบม้วนขึ้น เขายืน

นิ่งอยู่ใต้แสงจันทร์พลางเงยหน้ามองไปยังท้องนภา ในอ้อมแขนคือทารกซึ่ง

หลบัตาแน่น และหนาวเหนบ็จนมอิาจส่งเสยีงร�่าไห้

“ผู้สบืสายเลอืดสกุลหู ตะวนัสองแก้วตาเชดิชูแคว้น จนัทราหนึ่งเนตร

ล่มแคว้นจิ้น...” เป็นเพยีงค�าโป้ปดที่สร้างขึ้นเพื่อสงคราม หาใช่ค�าท�านาย แต่

ไหนแต่ไรมนักม็ใิช่ค�าท�านาย! ทว่าดวงตา... ดวงตาของเดก็คนนี้จะอธบิายได้

อย่างไรเล่า

เขาเป็นไท่สื่อหรอืสื่อโม่แห่งแคว้นจิ้น เงยหน้ามองฟ้าเหนอืศรีษะผนืนี้

มานบัครั้งไม่ถว้น ทว่ามเีพยีงครานี้ที่เขาสมัผสัได้ถงึความสบัสนและเลอืนราง

เหลอืจะกล่าว

“ลูก? คืนลูกมาให้ข้า!” หญิงสาวผู้อ่อนแอกระเสือกกระสนลงมาจาก 

รถม้า นางเดนิโซซดัโซเซมาตรงหน้าสื่อโม่ รู้ว่าเขาจ�านางได้แล้ว

“หากเจ้ายงัอยากมชีวีติอยู่ต่อ กก็ลบัขึ้นรถม้าไปเสยี” นางสามารถเอา

ชวีติรอดมาด้วยตวัคนเดยีวได้จนป่านนี้ เช่นนั้นเขากค็วรรกัษาค�าสตัย์ของตน

ให้นางมชีวีติอยู่ต่อไป

“ท่านจงคนืลูกมาให้ข้า!” นางรอคอย คาดหวงั และคอยหลอกตวัเอง

วันแล้ววันเล่า แต่ก็หาได้มีผู้ใดที่จะช่วยนางไปจากความทุกข์ทรมานอย่าง
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แท้จรงิ ไม่มเีลยสกัคน!

“อู๋ซวี่ เจ้าไปหาต้นไม้ที่แขง็แรงแล้วน�าเดก็ขึ้นไปวางบนนั้น” สื่อโม่หนั

ไปส่งทารกให้จ้าวอู๋ซวี่ผู้อยู่ด้านหลงั

“วางไว้บนต้นไม้? มไิด้นะขอรบั นางจะหนาวตาย” จ้าวอู๋ซวี่เปิดคอเสื้อ

คลมุขนสตัว์ของตนออกก่อนจะยดัทารกที่เนื้อตวัเยน็เฉยีบนั้นเข้ามาในอ้อมอก 

เขาไม่ได้รู้ตวัเลยว่าก�าลงัขดัค�าสั่งสื่อโม่ผู้สูงส่ง

“ไท่สื่อ มงิ่ายเลยที่สตรผีู้นี้จะคลอดบุตรออกมาได้ แม้ทารกนี้จะท�าให้

รถม้าซึ่งสกุลจื้อมอบให้ไท่สื่อเปรอะเปื้อน แต่ก็หาได้จ�าเป็นต้องปล่อยให้นาง

หนาวตายนะขอรบั! หากไท่สื่อไม่อนุญาตให้ข้าพาพวกนางกลบัจวน เช่นนั้นก็

ให้พวกนางตามขบวนคาราวานในเช้าวนัพรุ่งไปยงัจงิหยางเถดิขอรบั!” จ้าวไป๋หลู่ 

เอ่ยพลางถอดเสื้อคลุมหนงักวางซึ่งสวมทบัเซนิออีอกไปคลุมให้หญงิสาว

คล้ายว่าสื่อโม่มิได้ยินวาจาของเด็กหนุ่มกับเด็กชาย ก้าวไปข้างกาย 

หญงิสาวผูอ่้อนแรงจนล้มลงกบัพื้น ก่อนจะกระซบิข้างหนูาง “ข้ารบัปากเจ้า ข้า

จะไม่ยกลูกของเจ้าให้ผู้ใดทั้งสิ้น แต่ราตรีนี้ ข้าต้องทิ้งนางไว้ที่นี่ หากดวง

อาทติย์ขึ้นในวนัพรุ่งนางยงัมชีวีติอยู ่ข้าจะท�าให้ค�าเลา่ลอืนั้นหายไปจากแควน้

จิ้น ส่วนเจ้า คนืนี้ข้าจะให้คนส่งตวัไปยงัแคว้นฉ ีที่นั่นเจ้าสามารถอยู่รอคนที่

เจ้าต้องการได้”

“ข้าไม่ต้องการให้ท่านช่วยข้า! ข้าเพยีงต้องการให้ท่านคนืลูกมาให้ข้า!” 

หญงิสาวกดัรมิฝีปากที่เขยีวคล�้าของตนพลางถลงึตาใส่สื่อโม่ แววตาโกรธแค้น

นั้นคล้ายจะแทงร่างเขาให้เป็นรูพรุน เขาเคยเป็นสหายสนทิกบับดิาของนาง เคย

เป็นผู้มจีติใจเมตตาถงึเพยีงนั้น ทว่ากลบัต้องการให้ลูกของนางแขง็ตาย

‘นางเป็นบตุรสาวของคนผูน้ั้นอย่างแท้จรงิ นางเหมอืนบดิาของนางมาก

เหลอืเกนิ...’ สื่อโม่ลุกขึ้นยนือย่างยากล�าบาก “อู๋ซวี่ คนืเดก็ให้นาง ไป๋หลู่ พวก

เรากลบัเข้าเมอืง”

“ไท่สื่อ?!”

“ไป! เอาเสื้อคลุมของเจ้ากลบัไปด้วย”
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“ไท่สื่อ!” จ้าวไป๋หลูม่องผู้อาวุโสตรงหน้าอย่างยากจะเชื่อ ในสายตาผูอ้ื่น 

เขาอาจเป็นสุดยอดโหราจารย์ผู้สูงส่ง เป็นผู้รอบรู้ฟ้าดนิ และส�าหรบัจ้าวไป๋หลู่ 

เขาเป็นผู้อาวุโสที่เคร่งขรึมทั้งยังมีจิตใจเมตตามากล้น แล้ววันนี้ไยเขาจึงต้อง

ลงมอือย่างโหดร้ายกบัทารกแรกเกดิคนหนึ่งด้วยเล่า

“เสื้อคลุมหนังกวางตัวนี้เป็นสิ่งที่ผู้ครองแคว้นมอบให้เจ้าเมื่อครั้งออก

ล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วง บิดาของเจ้าคงมิคาดหวังว่าเสื้อคลุมนี้จะมีส่วนเกี่ยว

ข้องใดๆ กบัสตรแีละเดก็คนนี้” สื่อโม่มองหญงิสาวเป็นคราสุดท้าย ก่อนจะ

หมุนกายเดนิจากไป

จ้าวไป๋หลู่ยนืตะลงึอยู่เช่นนั้น

จ้าวอู๋ซวี่ยดัเสื้อคลุมหนงักวางใส่มอืเขาพลางเอ่ยเสยีงเบา “ท่านพี่ รบี

ไปเถดิ เรื่องคนืนี้มอิาจให้ท่านพ่อล่วงรู้ได้”

“กระทั่งเจ้าก.็..”

“ชู่ๆ ” จ้าวอู๋ซวี่มองไปยงัทศิทางที่สื่อโม่จากไปคราหนึ่ง ก่อนจะก้มศรีษะ

ดึงเสื้อขนสัตว์เนื้อหยาบออกจากร่างอย่างรวดเร็ว ถอดเสื้อตัวนอกสีด�าออก

จากเสื้อตวัในที่สวมอยู ่“นี่คอืเสื้อขนสตัว์ที่ข้าแอบท�าขึ้นจากหนงัหนหู้าผนืเมื่อ

ปีที่แล้ว ใช้กนัลมหนาวได้พอสมควร และยงัไม่เคยมผีู้ใดเหน็มนัมาก่อน แม้

หลงัจากนี้พวกนางจะถูกพบตวั ไม่ว่าเป็นหรอืตาย ผู้อื่นกจ็ะไม่คลางแคลงมา

ถงึสกุลจ้าว ขณะนี้สถานการณ์ในราชส�านกัซบัซ้อน ท่านพ่อยงัมอิาจแตกหกั

กบัสกุลจื้อได้”

จ้าวไปห๋ลูม่เิอ่ยค�าใด เพยีงพยกัหน้ารบัเบาๆ สดุท้ายเขากต็ระหนกัรูว้า่

เหตุใดบดิาจงึไม่ชอบพอตนเอง กระทั่งเดก็น้อยผู้หนึ่ง เขาจ้าวไป๋หลู่ยงัมอิาจ

เทยีบได้!

จ้าวอูซ๋วี่หาได้สงัเกตเหน็ความผดิปกตขิองพี่ชาย น�าทารกหญงิซึ่งหนาว

จนตวัเริ่มเขยีว ดวงตาปิดแน่นไปห่อด้วยเสื้อตวันอกที่ท�าจากหนงัหนทูี่ยงัเหลอื

ไออุ่นจากกายเขา จากนั้นเขากท็รุดตวัลงและเอ่ยเสยีงเบาข้างหูหญงิสาว “เจ้า

ไปหาที่ก�าบังลม เก็บหญ้าแห้งส่วนหนึ่งไว้ในเสื้อผ้า นี่คือหินก่อไฟสองก้อน 
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หากเจ้าจุดไฟเป็นกจ็ะได้ใช้มนั”

สกุลจ้าว? เดก็ชายผู้นี้กบัเดก็หนุม่กลบัเป็นบตุรชายของจ้าวยาง... หญงิ

สาวยิ้มขมขื่นก่อนจะหมุนกายเดินจากไป ฝันร้ายอันหลอกหลอนในราตรีนี้ 

จะจบลงเมื่อใดกนั

จ้าวอูซ๋วี่ลูบใบหน้ายามหลบัของทารกหญงิ ก่อนจะหนัไปจงูมอืเดก็หนุม่

ท่ามกลางถนนดินเลน เสียงรถม้าเจ็ดไม้หอมซึ่งประดับแสงตะเกียง

ขยบัไหวค่อยๆ ดงัห่างออกไป เบื้องหลงัพวกเขา ความมดืมดิได้เคลื่อนตวัเข้า

กลนืกนิทุ่งร้างกว้างสุดสายตา ต้นไม้เก่าแก่ เถาวลัย์แห้งเหี่ยว และผนืหญ้า

แห้งแล้ง ทุกสรรพสิ่งต่างกเ็ปลี่ยนไปเป็นภาพเงา บ้างอ่อนบ้างทบึ 

ท่ามกลางเงามดืนั้น หญงิสาวผู้หนึ่งอุ้มลูกน้อยเพิ่งคลอดของตนพลาง

ขดร่างอยู่กลางกองพุ่มไม้อนัแห้งเหี่ยว บนฟากฟ้าหนาวเหนบ็ซึ่งห่างไกลออก

ไป เกลด็หมิะเป็นประกายระยบิระยบัหมุนวนร่วงหล่น สตรผีู้นั้นอาจหลบัไป

แล้ว หรอือาจสิ้นลมหายใจไปแล้ว... เกลด็น�้าแขง็ค่อยๆ ย้อมเส้นผมยุ่งเหยงิ

ของนางจนกลายเป็นสขีาวทลีะน้อย

ทารกในเสื้อหนงัหนูแนบกายเข้าหามารดา สายลมระลอกหนึ่งพดัผ่าน 

เกลด็หมิะหนึ่งลอยละล่องลงมาต้องแก้มอนัอุน่ของนาง นางบดิกายไปมา ก่อน

จะลมืตาขึ้นอย่างช้าๆ 

แสงจนัทร์ซึ่งใกล้จะลาลบัสาดส่องดวงตาอนัเลื่อนลอยคูน่ั้น รอบบรเิวณ

ปรากฏเป็นสีฟ้าอ่อน สีเทาอ่อน หรือคล้ายจะผสมสีม่วงจางๆ เมื่อหมู่ดารา 

ในดวงตาเคลื่อนหายไป สขีองท้องฟ้ายามวกิาลกเ็ข้ามาแทนที่

ในที่สุด ราตรนีี้ท้องนภากม็อิาจอดกลั้นได้อกีต่อไป

ณ เมอืงซนิเจี้ยง หมิะกลุ่มใหญ่ได้ตกลงจากฟากฟ้า



หนึ่ง
สตรีนำมว่ำสือ

รชัสมยัพระเจ้าโจวปีที่ยี่สบิสี่ แผ่นดนิใกล้จะล่มสลาย

ปีนั้นบรมครูขงจื๊อผู้มีอายุห้าสิบห้าปีรับราชการเป็นขุนนางแห่งแคว้น

เว่ย ได้รบัการแต่งตั้งจากหนานจื่อพระชายาแห่งเจ้าผูค้รองแคว้นขึ้นเป็นขนุนาง

ระดบัสงู ส่วนทางใต้ เหอหลผููป้กครองแคว้นอูร๋บแพ้โกวเจี้ยนหวางแห่งแคว้น

เยว่ บาดเจบ็สาหสัจนถงึแก่ชวีติ ฟูไชบุตรชายสบืทอดต�าแหน่ง ทั้งยงัวางแผน

ชงิความเป็นใหญ่ในเหล่าผู้ครองแคว้นทั้งปวง...

ทว่าเรื่องราวเหล่านี้หาได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับข้า ข้าเพียงบังเอิญเกิด

มาในปีนั้น

ท่านแม่เล่าว่าข้าถือก�าเนิดขึ้นในสถานที่ซึ่งมีนามว่าจิงหยาง เมืองนี้ตั้ง

อยู่บรเิวณเชงิเขาจ้งซาน รมิแม่น�้าจิ้ง ใจกลางดนิแดนฉนิชวนแปดร้อยลี้28 ใน

28 ฉินชวนแปดร้อยลี้ ชื่อเรียกพื้นที่ราบแถบมณฑลส่านซี และกานซู่ในสมัยโบราณ 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ท�าให้มีประชากรหนาแน่น เกิดการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ เป็นรากฐานความเจรญิรุ่งเรอืงของแคว้นฉนิ จงึถูกขนานนามว่าเป็น ‘ฉนิชวน
แปดร้อยลี้’
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เมอืงเตม็ไปด้วยคนตระกูลร�่ารวยมั่งคั่ง ราษฎรอยู่เยน็เป็นสุข ท่านแม่เป็นอนุ

ของเศรษฐตีระกูลหนึ่ง ผู้น�าตระกูลอายุหกสบิกว่าปีแล้ว ขณะที่นางอยู่ในช่วง

วยัแรกแย้ม วนัหนึ่งกไ็ด้พบกบับุรุษต้องใจ จงึมขี้าขึ้นมา อนัที่จรงิหากโชคดี

สามารถปิดบังความจริงไว้ได้ ข้ากับนางคงมิต้องกังวลเรื่องกินอยู่ไปทั้งชีวิต 

ทว่าน่าเสยีดายนกั ในชั่วขณะที่ข้าลมืตาขึ้น โชคชะตาของท่านแม่กถ็ูกลขิติให้

ชวีติของนางกลายเป็นโศกนาฏกรรม

ภายใต้แสงจันทร์ ดวงตาของข้าแตกต่างไปจากทุกผู้คน ข้าหาได้ม ี

ดวงตาด�าขลับ กลับเป็นสีฟ้ามรกต ข้ายังมิทันได้รับกระทั่งชื่อเรียกก็ถูก 

ขบัไล่ออกจากจวนมาพร้อมกบัท่านแม่เสยีแล้ว

มันเป็นราตรีหนึ่งในฤดูหนาว ณ เขตชายแดนทางทิศตะวันตกของ

แคว้นฉนิ แม่น�้าจบัตวัเป็นน�้าแขง็ อากาศหนาวเยน็เสยีดกระดูก หลายปีหลงั

จากนั้น ข้ายงัคงมอิาจจนิตนาการได้ สตรเีพิ่งคลอดบตุรนางหนึ่งกบัทารกแรก

เกิดผู้นั้นฝ่าฟันราตรีอันหนาวเหน็บแสนทรมานและยาวนานแห่งแคว้นฉินมา

ได้อย่างไร

เป็นขอทาน ถูกทุบต ีหวิโหยและเผชญิความหนาว นบัแต่จ�าความได้ 

สิ่งเหล่านั้นคอืทั้งหมดในชวีติข้า ตลอดระยะเวลาสี่ปี สตรผีูม้โีรคร้ายรมุเร้าพา

เดก็น้อยผู้หนึ่งเดนิทางจากจงิหยางไปยงัเมอืงยง29 เมอืงหลวงแห่งแคว้นฉนิ

แต่ก่อนท่านแม่จะไม่พกัอาศยัอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเกนิกว่าสามเดอืน นาง 

ด�ารงชวีติอยู่ท่ามกลางความหวาดหวั่นพรั่นพรงึ กระทั่งไม่ยอมนอนหลบั ด้วย

เกรงจะฝันร้ายแล้วท�าให้ข้าตกใจตื่น ทว่าอาจเพราะครานี้นางเหนื่อยล้ามาก

จรงิๆ สุดท้ายพวกเรากห็ยุดการเดนิทางที่เมอืงยง

ชวีติที่เมอืงยงหาได้ดไีปกว่าสถานที่อื่น ยามกลางวนัดวงตาของข้าอาจ

ดูไม่ต่างจากผู้คนรอบข้าง ทว่าภายใต้แสงจนัทรามนักลบักลายเป็นสฟี้ามรกต

อันแปลกประหลาด สีสันที่ผิดธรรมชาตินี้ท�าให้ขอทานคนอื่นๆ ในเมืองตื่น

29 ปัจจุบนัเป็นเขตเมอืงโบราณในมณฑลส่านซี



46
อาสือ สตรีผู้พลิกแผ่นดิน เล่ม 1

กลวัยิ่งนกั ส�าหรบัพวกเขาเหล่านั้น ชื่อของข้ากค็อื ‘ปีศาจภูเขา’

เนื่องจากต้องคอยปกป้องดูแลข้าอยู่ตลอดเวลา ท่านแม่ผู้มโีรครุมเร้า

มายาวนานจงึป่วยหนกัจนมอิาจลุกขึ้นได้ ข้าซึ่งอายไุด้สี่ขวบต้องออกไปขอทาน

จากผู้คนบนถนน และแย่งชงิอาหารจากสุนขัดุร้ายในตรอกซอยด้วยตนเอง

ทุกราตรี ยามนอนอยู่ในอ้อมกอดท่านแม่ ข้ามักคิดว่าหากหลับและ

สิ้นใจไปเสยีคงดนีกั... หากเป็นเช่นนั้น วนัพรุ่งข้ากม็ติ้องทนถูกผู้อื่นทุบตอีกี

น่าเสยีดาย... สวรรค์ฟังเสยีงร�่าร้องในใจข้าผดิไป

เช้าตรูว่นัหนึ่งของฤดใูบไม้ร่วง ท่านแม่สิ้นใจไปยามนทิรา กระทั่งข้าตื่น

ขึ้น แขนทั้งสองซึ่งตระกองกอดข้าไว้กแ็ขง็ไปเสยีแล้ว นางมอิาจใช้มอืลูบไล้ข้า 

มอิาจใช้ร่างกายให้ความอบอุ่นแก่ข้าได้อกี

ข้าร�่าไห้จนดวงตาแดงก�่า เสยีงแหบแห้ง กระทั่งไม่เหลอืเรี่ยวแรงให้ร้อง 

ข้านอนลงข้างร่างไร้วญิญาณอนัเยน็ชดืของท่านแม่เงยีบๆ จบัแขนนางมาโอบ

ร่างตนเองไว้ ในใจคดิว่า ‘จงหลบัเสยี จงหลบัไปเสยี...’ เช่นนี้ เพยีงหลบัต่อ

ไป อกีไม่กี่วนัข้ากม็ติ้องทนทุกข์ทรมานอกี เพยีงหลบัต่อไปอกีไม่กี่วนั ข้าอาจ

ได้พบกบัท่านแม่อกีครา พวกเราจะไปยงัสถานที่อนัวจิติรงดงามและอาศยัอยู่

ที่นั่นด้วยกนัตลอดไป ไม่พรากจาก...

ทว่าความปรารถนาเล็กน้อยเพียงเท่านี้ สวรรค์กลับมิยอมช่วยให้ข้า

สมหวัง หรือในเวลานี้อาจมีผู้คนสิ้นลมหายใจเพราะสงครามและความยาก

แค้นมากเกนิไป สวรรค์จงึไม่ว่างมาค�านงึถงึมนุษย์ตวัเลก็ๆ อย่างข้า

สองวนัหลงัจากนั้น ความหวิโหยอนัแสนทรมานท�าให้ข้ามอิาจนอนต่อ

ไปได้ ข้างกายข้า ร่างท่านแม่เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหมน็ แม้สถานที่ซึ่งพวกเราอาศยั

อยู่จะห่างไกล แต่ถ้าถูกพบเข้า ร่างของนางก็จะถูกหามไปทิ้งยังสุสานร้าง 

นอกเมอืง

ข้ามอิาจยอมให้นางถูกโยนทิ้งราวกบัเป็นขยะ และยิ่งมอิาจยอมให้ร่าง

นางถูกหมาในกดัแทะ

ข้าในเวลานี้ยงัคงจดจ�าเช้าตรูว่นันั้นได้อย่างแจ่มชดั สายลมพดัพาใบไม้
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สีเหลืองทองลอยวนขึ้นไปบนฟ้า กลิ่นน�้าค้างชื้นแฉะอบอวลไปทั่ว กลิ่นนั้น

เปลี่ยนให้โพรงจมูกอนัแห้งผากของข้าชุ่มชื้น เมฆก้อนหนึ่งถูกสายลมยามเช้า

พดัพามาอยู่เหนอืศรีษะของข้า ล่องลอยอ้อยอิ่ง คล้ายมติ้องการแยกจาก

“ท่านแม่ดูส ิช่างเป็นวนัดแีห่งการลาจาก...”

ขา้น�าฟืนหนึ่งมดัไปขอแลกเชื้อเพลงิมาจากบ้านหลงัหนึ่ง ก่อนจะจดุไฟ

เผากระท่อมมุงหญ้าคาหลังที่พวกเราพักอาศัย ข้าต้องการเผาตนเองและร่าง

ของท่านแม่ไปด้วยกนั

ยามจ้องมองเปลวไฟซึ่งลกุลามขึ้นเรื่อยๆ ข้าหาได้หวาดกลวัแม้แต่น้อย 

กลบัรูส้กึได้ถงึความอบอุน่ ทว่าในชั่วขณะนี้เอง คนผูห้นึ่งกก้็าวฝ่าควนัหนาทบึ

หน้าประตเูข้ามาหาข้า ร่างของเขาสงูใหญ่ ใบหน้าคมคายคล้ายเทพเซยีนผู้ล่อง

ลอยมาจากสวรรค์ เดนิมาอยู่ข้างกายข้า ข้ามองเขาพลางแย้มยิ้ม ด้วยรู้ว่าใน

ที่สุดสวรรค์กไ็ด้ยนิความปรารถนาของข้า ส่งเทพเซยีนมารบัตวัข้าไปเสยีที

เขาใช้แขนข้างหนึ่งช้อนตวัข้าขึ้น ก่อนจะดดีกายพุง่ออกไปนอกกระท่อม

ด้านหลงัพวกเราคอืกระท่อมมุงหญ้าคาซึ่งก�าลงัถกูเปลวไฟกลนืกนิ ภาย

ใต้การพดัพาของสายลม เขม่าควนัและสะเกด็ไฟปลวิกระจายไปรอบทศิ

เขาก้มหน้ามองข้าคราหนึ่งโดยมเิอ่ยวาจา เพยีงกดศรีษะข้าไว้ที่อกเขา

เบาๆ

ตกึตกั...ตกึตกั 

ที่แท้เทพเซยีนกม็เีสยีงหวัใจเต้นเช่นกนั

หลังจากผ่อนคลายลง ข้าซึ่งหาได้มีสิ่งใดตกถึงท้องมาสองวันก็ผล็อย

หลบัไป ยามนั้นข้าเข้าใจว่าในที่สุด ข้ากส็ามารถตายจากไปได้เสยีที

นี่คอืการพบกนัครั้งแรกระหว่างเขากบัข้า หาใช่จดุจบของเรื่องราว กลบั

กลายเป็นจุดเริ่มต้นชวีติอนัแสนผนัผวนของข้าต่อจากนี้...

เมื่อตื่นขึ้นอีกครา ข้าพบว่าตนเองนอนอยู่บนฟูกนอนนุ่มแผ่นหนึ่ง 

ใบหน้าและร่างกายผ่านการท�าความสะอาดจนสะอาดสะอ้าน สิ่งที่สวมอยู่บน
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ร่างคือเสื้อตัวบางสีขาวซึ่งข้ามิเคยพบเห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดมา แม้เครื่องแต่ง

กายนั้นจะดูประหลาดเหลอืคณนา ทว่าข้ากลบัชอบมนัมาก

ได้ยินเหล่าบ่าวรับใช้เล่าว่าบุรุษที่ช่วยเหลือข้าคือแม่ทัพผู้อ่อนวัยที่สุด

แห่งแคว้นฉนิ นามว่าอู่เฟิง อายุเพยีงยี่สบิกส็ามารถน�าทพัฉนิบุกตทีพัซหีรง30 

ผู้รุกล�้าเขตชายแดนได้หลายครั้งหลายคราจนแตกพ่ายไปได้ ด้วยเหตุนี้เจ้าผู้

ครองแคว้นจงึมอบจวนในเมอืงหลวงให้เขา ทว่าเวลาส่วนมาก เขามกัอาศยัอยู่

ที่เมอืงเลก็ๆ รมิชายแดนนามว่าหลนิเถา

หลังถูกเขาพากลับมา ข้าผู้ระเหเร่ร่อนก็มีบ้านหลังใหม่ เหตุเพราะข้า

ไม่มชีื่อ ทั้งยงัเป็นเดก็ก�าพร้าซึ่งถกูเกบ็มาเลี้ยงด ูเหล่าบ่าวรบัใช้ในจวนจงึเรยีก

ข้าว่าอาสอื31

“อาสอื น�าเสื้อผ้าที่ต้องซกัจากเรอืนด้านหลงัมาให้ข้า” ป้าไป่ซึ่งรบัผดิชอบ

ซกัเสื้อผ้าของบ่าวรบัใช้ทั้งหมดในจวนนั่งตะโกนบอกอยูข้่างบ่อน�้า นางเป็นสตรี

รูปร่างอ้วนท้วนผู้หนึ่ง มคีางที่สั้นมาก ปลายจมูกกลมจนดูคล้ายตดิก้อนแป้ง

ไว้บนหน้า นบัแต่เข้ามาในจวนแม่ทพั ข้ากน็อนห้องเดยีวกบันางมาโดยตลอด

“มาแล้ว!” ข้าขานรบั ก่อนจะออกวิ่งไปยงัที่พกัของเหล่าบ่าวรบัใช้ซึ่งอยู่

หลงัจวน

จวนแม่ทพัแบ่งออกเป็นสามส่วน โถงด้านหน้าคอืสถานที่ซึ่งท่านแม่ทพั

ใช้รบัรองเมื่อต้องพบปะแขกเหรื่อ ตรงกลางคอืหอสกัการะซึ่งสร้างอยูบ่นบนัได

สงู ใช้ส�าหรบัท�าพธิต่ีางๆ จวนด้านหลงัแบ่งออกเป็นฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก 

ท่านแม่ทพัอาศยัอยูท่างฝ่ังตะวนัออก ส่วนเรอืนซึ่งค่อนไปทางสวนด้านหลงัฝ่ัง

ตะวันตกคือที่พักอาศัยของเหล่าบ่าวรับใช้กว่ายี่สิบชีวิตในจวน เวลานี้มีเด็ก

ก�าพร้าซึ่งอดตายหรอืหนาวตายอยู่ข้างถนนเป็นจ�านวนมาก มมิผีู้ใดยนิดเีลี้ยง

เดก็ที่เกบ็กลบัมาเพิ่มอกีคนหนึ่งอย่างเสยีเปล่า 

30 ชนกลุ่มน้อยผู้มถีิ่นฐานอยู่ในแถบตะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศจนีในสมยัโบราณ
31 ในภาษาจนีแปลว่า ‘เกบ็’ หรอื ‘หยบิ’
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ดงันั้นเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้ตนถกูขบัไล่ออกไป และมข้ีาวกนิในจวนแห่งนี้ 

ข้าจงึพยายามท�างานให้มากเท่าที่ท�าได้ ช่วยป้าไป่เกบ็เสื้อผ้า ยกอาหารให้ผู้ดูแล

จวนซึ่งก�าลงัป่วย ขอเพยีงท�าได้ ข้าหาได้ปฏเิสธ

ท่านแม่ทัพไม่อยู ่ที่จวนเป็นเวลานาน ทว่าคนในจวนกลับไม่กล้า

เกยีจคร้านแม้แต่นดิ ฟ้าเพิ่งสาง เหล่าสาวใช้ผู้มหีน้าที่เกบ็พชืผลแบกเข่งไม้ไผ่

ออกไป ขณะที่บ่าวชายต่างเปลอืยอกน�าพชืพนัธุธ์ญัญาหารที่เกบ็เข้าจวนมาเมื่อ

ปลายปีก่อนออกไปตากแดดในสวน ข้าเอ่ยทักทายพวกเขาอย่างยิ้มแย้มไป

ตลอดทาง ขณะหอบผ้าสกปรกซึ่งเกบ็มาจากห้องพกัต่างๆ เดนิอยู่บนทางเดนิ

หนิของสวนฝั่งตะวนัตก

ทางเดนินี้ถูกผู้ดูแลจวนสั่งให้ปูขึ้นใหม่ เพื่อที่ในฤดูฝนซึ่งจะมาถงึ พื้น

จะได้ไม่เฉอะแฉะมากเกินไปนัก ทว่ามันกลับท�าให้คนซุ่มซ่ามอย่างข้าล�าบาก 

หากวนันี้หกล้มจนท�าเสื้อผ้าสกปรกอกี ป้าไป่ต้องตขี้าตายแน่ 

ขณะก�าลงัคดิ ปลายเท้ากส็ะดดุเข้ากบัหนิก้อนหนึ่งซึ่งนูนขึ้นมา ฉบัพลนั

เข่าของข้ากอ็่อนยวบ ทั้งคนและเสื้อผ้าโผไปด้านหน้า 

“แย่แล้ว...!”

เมื่อโผล่ศีรษะออกไปจากเสื้อผ้ากองใหญ่ ข้าก็เห็นกงซื่อ32 ซี ทหาร

อารกัขาของจวน ยนืตระหง่านราวกบัภเูขาลกูใหญ่อยู่ตรงหน้า หากนบัรวมครา

นี้ นี่กเ็ป็นครั้งที่สามที่เขาเหน็ข้าหกล้มแล้ว

“อาสือ ข้าเคยบอกเจ้าแล้ว ยามก้าวเดินต้องดูพื้น เมื่อแบกเสื้อผ้า

ทั้งหมดไม่ไหว ไยจงึไม่แบ่งเป็นสองกองแล้วแบกมาสองคราเล่า” มอืหนึ่งของ

เขากอบเอาเสื้อผ้าขึ้นจากพื้น ขณะที่อกีมอืกอ็ุ้มข้าขึ้น ก่อนจะเดนิอย่างมั่นคง

ตรงไปทางบ่อน�้า

“อาสอืหกล้มอกีแล้วหรอื” เมื่อเหน็พวกเรา ป้าไป่กล็ุกขึ้นยนืทั้งใบหน้า

ที่แดงก�่า ยกมืออันเปียกชื้นปาดเก็บปอยผมซึ่งตกลงมาด้านขวาอย่าง

32 ชื่อต�าแหน่งของเจ้าพนกังานในหน่วยงานหรอืกลุ่มกองหนึ่ง
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ระมดัระวงั

ข้าเกรงว่านางจะจับข้าโยนลงบ่อน�้าด้วยความโมโห จึงกอดคอกงซื่อซี

ไว้แน่นมิปล่อย ทว่าวันนี้ป้าไป่คล้ายจะดูแปลกไป หาได้ตวาดสั่งสอนข้าเช่น

เคย กลับรับตัวข้าไปจากมือกงซื่อซีด้วยรอยยิ้ม “เจ้าหนูนี่มักเดินไม่มองพื้น 

ล�าบากกงซื่ออุ้มนางมาส่งแล้ว”

“ม.ิ..มไิด้ ข้าบงัเอญิไปพบเข้าพอด”ี กงซื่อซผีูม้รีปูร่างสงูใหญ่เปลี่ยนไป

ตดิอ่างเลก็น้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าป้าไป่

ข้ามิอาจทนบรรยากาศแปลกประหลาดระหว่างพวกเขาทั้งสอง จึงดิ้น

เพื่อกระโดดลงจากมอืป้าไป่ ก่อนจะวิ่งออกไปพลางหนักลบัมาร้องตะโกน “ข้า

จะไปยกอาหารเช้าให้ผู้ดูแลจวน”

“เจ้าวิ่งช้าๆ หน่อย” เสยีงร้องเตอืนของป้าไป่ลอยมาเข้าห ูยามเมื่อข้าวิ่ง

เลี้ยวมาในโรงครวั

ยามดกึ ข้าถกูป้าไป่กอดไว้ในอ้อมแขน แต่ก่อนท่านแม่กก็อดข้านอน

เช่นนี้ ทว่าเพราะความเจบ็ป่วยท�าให้นางผ่ายผอมเป็นอย่างยิ่ง กลางดกึข้าจงึ

มกัถูกกระดูกปูดโปนของนางกดทบัจนรู้สกึตวัตื่นด้วยความเจบ็ แต่การนอน

ซุกอยู่ในอ้อมกอดของป้าไป่นั้นต่างออกไป ทั้งนุ่มนิ่มและอบอุ่น แม้เสยีงกรน

ของนางจะดงัไปบ้าง แต่ข้ากส็ามารถนอนหลบัสนทิจนฟ้าสาง

ข้าคดิว่า... หลงัท่านแม่จากไปแล้ว นางจะต้องบอกสิ่งใดกบัเทพเซยีน

เป็นแน่แท้ ชวีติของข้าจงึได้ดขีึ้นทุกวนั แม้ป้าไป่จะดุและตขี้าเป็นประจ�า แต่

เสื้อผ้า รองเท้า และถุงเท้าที่ข้าสวมอยู่นี้ ต่างก็เป็นสิ่งที่นางใช้เวลาในช่วง 

กลางคนืเยบ็แก้จากเสื้อผ้าช�ารุดของผู้อื่นมาให้ข้า

“อาสอื วนัพรุง่หากได้พบกบักงซื่อซ ีช่วยถามเขาให้ข้าทว่ีาเขาแต่งภรรยา

เข้าบ้านแล้วหรอืไม่” 

ข้าหลบัไปเพยีงครู่กถ็ูกป้าไป่เขย่าปลุกให้ตื่น

“ไยต้องถามเรื่องนี้ด้วยเล่า” ข้าถามกลบัอย่างสะลมึสะลอื
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“เดก็น้อย อย่าถามให้มากความ ข้าให้เจ้าถามเจ้ากไ็ปถามเสยี” กล่าว

จบป้าไป่กต็บหลงัข้าเบาๆ

เมื่อหลับตาลงข้าก็จมลึกเข้าสู่ภวังค์นิทราอีกครั้ง ในฝันท่านแม่กับข้า

พักอาศัยอยู่ในจวนซึ่งมีดอกมู่จิ่นบานเต็มสวน สายลมพัดพาเอาเส้นผมยาว

ด�าของท่านแม่พลิ้วสะบดั นกนางแอ่นตวัใหญ่เลก็บนิร่อนไปมาอยูก่ลางอากาศ 

หูของข้าได้ยนิเพยีงเสยีงร้องประสานเจื้อยแจ้วของพวกมนั

สามญัชนส่วนมากไร้แซ่ไร้สกุล เหตุที่ป้าไป่ชื่อว่าไป่ฟู่33 กเ็พราะสามผีู้

ล่วงลบัของนางมนีามว่าไป่ 

วนัถดัมา เมื่อข้าบอกป้าไป่ว่ากงซื่อซยีงัมไิด้แต่งงาน นางกห็อบห่อผ้า

หนไีปยงับ้านบุรุษนามว่าซผีู้มรีูปร่างสูงใหญ่ด้วยตนเอง

หลงัจากป้าไป่ออกเรอืนครั้งที่สองไปอย่างราบรื่น ห้องเลก็ๆ ซึ่งนางเคย

พักอาศัยอยู่กับข้าก็ว่างลง ฉินกู่ผู้ดูแลจวนจึงรับซื่อเอ๋อร์หลานสาวของตนมา

พกักบัข้า

ซื่อเอ๋อร์อายุเท่ากบัข้า ดวงตาเรยีวคมดั่งเมลด็ซิ่ง34 บนพวงแก้มกลม

แดงคู่นั้น ท�าให้ดูคล้ายว่านางก�าลังส่งยิ้มอยู่ตลอดเวลา ทุกราตรีพวกเราจะ

ซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่ม สนทนาหยอกล้อ นินทาเรื่องเสียหายของผู้อื่นในจวน 

ปรึกษากันว่าจะขโมยผลหลี่จื่อ35 จากต้นที่สวนหน้าจวนได้เช่นไร พวกเรา

สนทนาเรื่องท่านแม่ผู้ป่วยไข้ของข้ารวมไปถึงน้องชายผู้ลาลับของนาง เรื่อง 

สตีาอนัแปลกของข้าไปจนถงึไฝด�าเมด็หนึ่งบนท้องของนาง 

สี่ฤดผูนัผ่าน พวกเรากนิข้าวชามเดยีวกนั ห่มผ้าผนืเดยีวกนั นางกลาย

เป็นสหายวยัเดก็คนสนทิ เป็นญาตทิี่ใกล้ชดิที่สุดของข้า

ข้าท�างานอย่างขยันขันแข็ง และมักก่อเรื่องผิดพลาด เรียนรู้การลอก

33 ‘ฟู่’ ในภาษาจนีแปลว่า ‘ภรรยา’ หรอื ‘สตรทีี่แต่งงานแล้ว’
34 อลัมอนด์
35 ลูกพลมั
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และการถอนต้นปอจากเหล่าสาวใช้ในจวน ทะเลาะต่อยตีกับเด็กชายบนพื้น 

ดนิเลนนอกจวน เพยีงพรบิตาเวลาสี่ปีกผ็่านพ้นไป

ระหว่างสี่ปีนั้น ท่านแม่ทพัมเิคยเหยยีบย่างเข้ามาที่นี่ ครั้งเดยีวที่ข้ากบั

เขาอยูใ่กล้กนัมากที่สดุคอืยามที่เขากลบัมารายงานตวัยงัเมอืงหลวงในปนีี้ เขา

ขี่ม้าผ่านหน้าจวนไป ข้าและเหล่าบ่าวรบัใช้คุกเข่าอยู่หน้าประตู ยามที่กบีเท้า

ม้าของเขาเคลื่อนผ่านหน้าข้าไป ข้ากน็กึอยากเงยหน้าขึ้นถามเขาเหลอืเกนิว่ายงั

จ�าเดก็ที่ตนเองเกบ็มาเมื่อสี่ปีก่อนได้หรอืไม่

แต่จนแล้วจนรอดข้าก็มิกล้าถึงเพียงนั้น ผู้มีฐานะสูงส่งเช่นเขาคง

หลงลมืข้าไปนานแล้ว...

หากพ้นปลายปีนี้ไป ข้ากจ็ะอายคุรบแปดขวบ จากวาจาของซื่อเอ๋อร์  

ข้านั้นถนัดในการแสร้งท�าตัวน่ารักและเชื่อฟัง เมื่อก่อเรื่องขึ้นก็เอ่ยค�าขอโทษ

ได้เรว็กว่าผู้ใด เมื่อเสรจ็สิ้นการทะเลาะเบาะแว้งกม็กัมวีธิที�าให้ผู้อื่นแบกหม้อ

ด�า36 แต่เนื่องด้วยสิ่งที่ข้าท�ามาตลอดหลายปีมกัเป็นการท�าเพื่อช่วยนาง นาง

จงึหาได้เปิดเผยตวัตนที่แท้จรงิของข้าให้ผู้ใดล่วงรู้

ผลจากการ ‘ช่วยคนชั่วก่อกรรมชั่ว’ ของซื่อเอ๋อร์ ท�าให้ผู้ดูแลจวน 

มอบหมายงานเบาๆ อย่างการท�าความสะอาดห้องหนงัสอืของท่านแม่ทพัให้ข้า 

ในขณะที่นางถูกส่งไปโรงครวั 

ซื่อเอ๋อร์เป็นคนชอบกิน เมื่อเข้าไปยังโรงครัวก็เหมือนกับหนูตกถัง

ข้าวสาร จงึยนิดเีป็นอย่างยิ่ง เมื่อเทยีบกนัแล้วข้าหาได้โชคดถีงึเพยีงนั้น 

ท่านแม่ทัพนิยมการอ่านต�ารามาก ม้วนต�าราไม้ไผ่ทั้งเก่าและใหม่วาง

กองอยู่เต็มที่ริมผนังของห้องหนังสือทั้งสามด้าน สิ่งที่ข้าต้องท�าในทุกวันคือ

เช็ดถูโต๊ะหนังสือ ปัดเช็ดฝุ่นบนม้วนต�ารา ทว่างานซึ่งผู้อื่นต่างก็อิจฉานี้กลับ

ท�าใหข้า้ไม่คุน้ชนินกั จ�านวนต้นไม้ที่ข้าเคยปีนมาตั้งแต่เลก็ เกรงวา่จะมากกวา่

36 เป็นส�านวนที่มคีวามหมายในท�านองว่า ‘เป็นแพะรบับาป’
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ข้าวที่ข้าเคยกินเสียอีก ดังนั้นเมื่อถูกสั่งให้มาเฝ้าห้องหนังสือเพียงคนเดียว

เงยีบๆ จงึนบัเป็นความทรมานอย่างแท้จรงิ

หลายเดอืนต่อจากนั้น อาจเพราะดมกลิ่นไม้ไผ่และน�้าหมกึมามาก นสิยั

ของข้าจงึเงยีบสงบลงไม่น้อย วนัเวลาที่ข้าวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกกล็ดลงไปเช่นกนั

“อาสอื ต้าโถวซอืฝุ37 ให้ข้าไปหาซื้อน�้าเต้าแห้งที่ตลาดตะวนัตก เจ้าจะ

ไปกบัข้าหรอืไม่” ซื่อเอ๋อร์ผูส้วมเสื้อยดันุน่สแีดงสดและมดัผมเป็นมวยสองข้าง

ยืนอยู่หน้าประตูห้องหนังสือ นางพ่นควันสีขาวออกจากปากพลางก้มหน้าลง

ปัดหมิะซึ่งเปรอะอยู่ตามเสื้อผ้า

“หยุดปัดเสีย รีบเข้ามาเถิด” ข้าเดินไปหน้าประตู ลมหนาวพัดพามา 

กระทบหน้าจนข้าอดตัวสั่นมิได้ “ต้าโถวซือฝุช่างโหดร้ายจริง หิมะตกหนัก 

เพยีงนี้ยงัจะให้ไปหาซื้อน�้าเต้าแห้งได้จากที่ใดอกี เจ้ารบีไปองัไฟที่เตาเสยี”

“อย่างไรห้องนี้ที่เจ้าอยูก่อ็บอุน่ที่สดุ” ซื่อเอ๋อร์ยื่นมอืไปองัไฟ พลางมอง

ส�ารวจห้องหนงัสอื

“หลายวันก่อนหาได้อบอุ่นเช่นนี้ เป็นเพราะข้าได้ยินว่าท่านแม่ทัพจะ

กลบัมาในอกีไม่กี่ราตร ีจงึได้เริ่มจุดเตาถ่าน” ข้าหยบิไม้ทองแดงปลายแหลม

ขึ้นเขี่ยถ่านในเตาสามขาสองหูจบัลายอสูร

“ปนีี้จู่ๆ  ท่านแม่ทพักน็กึกลบัมาท�าพธิเีฝ้าปี38 พวกเราจงึวุน่วายกนัมาก

ทเีดยีว ข้าวเหลอืง ข้าวเปลอืก และข้าวฟ่าง ล้วนไม่มสีกัอย่าง แม้มสีุราขมิ้น

เหลอือยู่สองไห แต่กม็ริู้ว่าเปรี้ยวหรอืไม่ หลงัซื้อน�้าเต้าแห้งแล้ว ซอืฝุยงัให้ข้า

ไปที่จวนไป๋หลี่เพื่อดูว่าพวกเราจะขอแบ่งเนื้อหมักมาจากท่านอาของข้าผู้ดูแล

จวนนั้นได้หรอืไม่ จวนพวกเราท�าเนื้อหมกัช้าเกนิไป เนื้อจงึมทินัซมึซบัรสสุรา

ไปมากพอ เปิดไหได้เรว็ที่สุดกค็อือกีครึ่งเดอืน” ซื่อเอ๋อร์นวดคลงึขาพลางบ่น

37 ซอืฝ ุแปลว่าอาจารย์ หรอืเป็นค�าสรรพนามที่ใช้เรยีกผูม้คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะด้าน
38 เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินช่วงตรุษจนี ชาวจนีจะอยูเ่ฝ้าดปีูเก่าล่วงไปจนวนัใหม่ย่างเข้ามา 
หรอืกค็อืจะไม่นอนในวนัส่งท้ายปีเก่านั่นเอง
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เจื้อยแจ้ว 

“แต่ข้าเหน็ว่าหลายวนัมานี้เจ้ากลบัท�างานอย่างมคีวามสขุนกั อาสอื ท่าน

แม่ทพัที่เจ้าคะนงึหาผู้นั้นหน้าตาเป็นเช่นไรกนัแน่ หล่อเหลาคมคายกว่าพี่ชาย

ชุดเขยีวผู้ที่พวกเราพบในตลาดวนันั้นหรอืไม่”

เดอืนก่อนข้าไปซื้อฟืนที่ตลาดตะวนัตกเป็นเพื่อนซื่อเอ๋อร์ และบงัเอญิ

ได้พบกบัเดก็หนุ่มฐานะสูงส่งผู้มอีายุมากกว่าพวกเราเลก็น้อยนั่งรถม้าผ่านมา 

รถม้าของเขาเกือบชนซื่อเอ๋อร์ แต่ไรมาหากรถม้าของผู้มีฐานะชนกับชาวบ้าน

รากหญ้า ผู้ได้รบัแส้มกัเป็นคนที่ถูกชน ทว่าเดก็หนุ่มชุดเขยีวผู้นั้นกลบัก้าวลง

จากรถและก้มลงประคองซื่อเอ๋อร์ให้ลุกขึ้น ก่อนจะถามด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

ชวนฟัง

“เจ้าบาดเจบ็หรอืไม่”

ซื่อเอ๋อร์ส่ายหน้าด้วยใบหน้าแดงก�่าอย่างมิอาจเอ่ยสิ่งใดออกมา เรื่อง

ราวต่อจากนั้นย่อมเป็นเดก็หนุ่มขึ้นรถม้าจากไป ขณะที่ซื่อเอ๋อร์ถูกข้าล้อเลยีน 

ภายหลงันางกม็กักล่าวถงึเดก็หนุ่มชุดเขยีวผู้นั้นอยู่บ่อยๆ

“บนโลกนี้จะมผีูใ้ดรปูงามกว่าพี่ชายชดุเขยีวผูน้ั้นของเจ้าอกีเล่า” ข้าตั้งใจ

เอ่ยล้อเลยีนซื่อเอ๋อร์ ทว่านางกลบัพยกัหน้าอย่างจรงิจงัและเอ่ย 

“ข้ากค็ดิเช่นนั้น”

เฮ้อ... ไร้ยารกัษาเสยีแล้ว

“อาสอื เจ้าออกไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยเถดิ หมิะตกหนกัเพยีงนี้ หากข้า

ออกไปเดนิคนเดยีวคงน่าเบื่อนกั” ซื่อเอ๋อร์เกยคางบนไหล่ข้า ดวงตาแวววาว

ซึ่งคมรรีาวกบัเมลด็ซิ่งจบัจ้องมายงัข้า

ข้าเอาหน้าผากดันศีรษะนางออก พลางเอ่ยด้วยรอยยิ้ม “ข้าคิดว่าทั้ง 

น�้าเต้าแห้งและเนื้อหมกัของเจ้า ต้องหามาไม่ได้สกัสิ่งเป็นแน่ มสิู้เจ้าอยู่องัไฟ

กับข้าที่นี่ ค�่าอีกหน่อยจึงกลับไปรายงานต้าโถวซือฝุว่าทางไปตลาดตะวันตก

ถูกกองหิมะขวางกั้น และผู้ดูแลจวนไป๋หลี่ก็มิกล้าแอบแบ่งเนื้อหมักให้เจ้า 

โดยพลการไม่ดกีว่าหรอื”
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“ท�าเช่นนั้นได้อย่างไรเล่า ไปเถิด… เจ้าสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้น ด้านนอก

หนาวนกั ข้าจะไปน�าเสื้อคลุมกบัผ้าพนัคอมาให้เจ้า ตกลงตามนี้ละ เจ้ารอข้า

อยู่ที่นี่นะ” เอ่ยจบซื่อเอ๋อร์กว็ิ่งออกไปโดยมริอให้ข้าตอบรบั

แต่เลก็จนโต ข้ากย็งัมริู้ว่าจะปฏเิสธเดก็หญงิแสนซนผู้นี้ได้อย่างไร

ปีนี้เมอืงยงหมิะตกหนกัมากกว่าทกุปี เกลด็หมิะซึ่งคล้ายขนนกสขีาว

ลอยวนก่อนจะหล่นลงมาจากท้องนภาสเีทาขมุกขมวั หลงัคาบ้านเรอืนสองฟาก

ถนนมนี�้าแขง็เกาะเป็นแท่งยาว หมิะซึ่งจบัตวัเป็นก้อนไถลตกจากหลงัคา ยาม

ที่ข้ากบัซื่อเอ๋อร์ย�่าฝีเท้าฝ่าหมิะไปถงึตลาด แผงลอยที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าตั้งขึ้น

ชั่วคราวเป็นระยะนั้นมิมีชาวสวนมาขายผักแต่อย่างใด แม้แต่โรงหัตถกรรม

สองข้างถนนยงัปิดประตูไปเสยีแล้ว

“บอกแล้วว่าจะต้องไม่มใีครมาขาย เจ้ากไ็ม่ยอมเชื่อ” หมิะบนพื้นจบัตวั

หนาขึ้นมาก บรเิวณซึ่งแต่เดมิเป็นแอ่งน�้ากจ็บัตวัเป็นน�้าแขง็ ข้าจูงมอืซื่อเอ๋อร์

ก้าวเดนิพลางไถลเท้าไปอย่างยากล�าบาก “อากาศหนาวนกั มใิช่ซอืฝุรูว่้าเจ้ามกั

แอบกนิอาหารในโรงครวั จงึตั้งใจแกล้งลงโทษเอาหรอกนะ”

“มใิช่หรอก เจ้าหนาวจนหน้าชาไปแล้วใช่หรอืไม่ ข้าจะถูให้ความอบอุ่น

นะ” ซื่อเอ๋อร์ยกมอืขึ้นเป่าลมคราหนึ่ง ก่อนยื่นมาถูหน้าข้าโดยแรง

“เป็นอย่างไรบ้าง ดขีึ้นหรอืไม่” ใบหน้ากลมๆ ของซื่อเอ๋อร์สมัผสัความ

เยน็จนแดงก�่า คล้ายผลไม้สุกงอมในฤดูใบไม้ร่วง มอืนางที่อยู่บนหน้าข้านั้น

เยน็เฉยีบ ทว่าข้ากลบัชมชอบ

ข้าพยกัหน้า ก่อนจะจูงมอืนางเดนิไปข้างหน้าต่อช้าๆ 

เดนิไปได้ไม่กี่ก้าว ซื่อเอ๋อร์กห็ยดุฝีเท้าลงอกีครา แล้วชี้ไปที่ตรอกเลก็ๆ 

ทางด้านซ้ายก่อนร้องบอก “ดูส!ิ ที่นั่นคล้ายจะมผีู้ใดอยู่”

ข้ามองตามทศิทางซึ่งนางชี้ไป เหน็เพยีงเงาร่างในชุดเขยีวและเทานอน

แผ่อยู่กลางพื้นหมิะ

“มใิช่ว่าตายไปแล้วใช่หรอืไม่” ซื่อเอ๋อร์ก�าชายเสื้อพลางหลบไปด้านหลงั
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“ไปดูกร็ู้แล้วมใิช่หรอื” ข้าลากนางวิ่งไปยงัตรอกแคบนั้น

เดก็หนุ่มสองคนนอนอยู่บนพื้นหมิะขาวโพลน เสื้อผ้าขาดวิ่น ใบหน้ามี

รอยฟกช�้าคล้ายผ่านการทะเลาะววิาทก่อนจะหมดสตไิป ชายสวมเสื้อแพรห้อย

ป้ายหยก39 ซึ่งนอนอยู่ดา้นนอกคอืเดก็หนุม่สูงศกัดิ์ที่ซื่อเอ๋อร์พบบนรถม้าเมื่อ

เดอืนก่อน

“เจ้าว่าเขาแข็งตายไปแล้วหรือไม่!” ซื่อเอ๋อร์นั่งยองๆ ลงข้างกายเด็ก

หนุม่ พลางเอามอืตบหน้าแล้วถมูอืเขาอย่างร้อนรนเสยีจนจะร้องไห้อยูร่อมร่อ

“ถ้าอย่างไร... เจ้าจบัท้องเขาดูซว่ิายงัอุน่อยูไ่หม” อนัที่จรงิข้ากม็ริูว่้าควร

วนิจิฉยัคนตายแล้วหรอืไม่อย่างไร รูเ้พยีงยามท่านแม่สิ้นลมหายใจนั้น ร่างกาย

ทุกส่วนต่างกเ็ยน็เยยีบไปสิ้น

ซื่อเอ๋อร์ใช้ปลายนิ้วเปิดสาบเสื้อเดก็หนุ่มออก ก่อนจะอ้าปากสูดลมไว้

เตม็สองแก้ม แล้วเป่าลมใส่ฝ่ามอืเขาอย่างเตม็ที่

พี่ชายบนพื้นน่าจะสัมผัสความเย็นจนแข็งและตัวชาไปแล้ว ทว่านาง

กลบัเกรงว่ามอืของตนจะท�าให้เขาหนาว... ข้ามองซื่อเอ๋อร์พลางส่ายหน้า ก่อน

จะก้มตวัลงสมัผสัเดก็หนุ่มผู้มรีอยแผลเป็นใต้ดวงตาซึ่งนอนอยู่ด้านในตรอก 

ความอบอุ่นส่งผ่านใต้ฝ่ามือขึ้นมา ทว่าข้ากลับรั้งมือขึ้นและหันไปบอกกับ 

ซื่อเอ๋อร์ “คนที่ข้าจบัสิ้นใจไปแล้ว คนที่เจ้าจบัยงัมชีวีติอยู่หรอืไม่”

“เขายงัตวัอุ่นอยู่ เขายงัมชีวีติ พวกเรารบีแบกเขากลบัไปกนัเถดิ!” ซื่อ-

เอ๋อร์น�้าตาอาบแก้ม มุมปากยกยิ้มดใีจ

“หากปู่ของเจ้ารู้ว่าพวกเราเก็บคนกลับจวนไปโดยพลการ ต้องจับเขา

โยนออกมาอกีแน่ อกีครูพ่วกเราต้องเข้าไปทางประตรูะบายน�้าเสยีด้านหลงั จะ

ให้ผู้ใดเหน็มไิด้”

“ได้ เช่นนั้นกท็�าตามที่เจ้าว่า”

ข้าช่วยซื่อเอ๋อร์ประคองคนขึ้น ก่อนจะเดินโซเซไปตามถนน เดินได้ 

39 ส�านวน ‘สวมเสื้อแพรห้อยป้ายหยก’ อุปมาว่าเป็นผู้มฐีานะสูงศกัดิ์
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ไม่กี่ก้าวก็หันกลับไปมองบุรุษอีกคนซึ่งนอนอยู่ในตรอกนั้นอีกครั้งอย่างอด 

ไม่ได้

“มสีิ่งใดร ึพวกเรารบีไปกนัเถดิ!” ซื่อเอ๋อร์เร่งรดั มอิาจรอได้แม้เสี้ยว

เวลา

“อื้อ ข้ารู้แล้ว ไปเถดิ”

แท้จรงิแล้วข้ารูจ้กัเดก็หนุม่ในตรอกผูน้ั้น เขาเป็นขอทานผู้เคยจบัข้ามดั

และน�าไปโยนทิ้งที่หลุมศพไร้ญาตใินเวลากลางดกึ ท่านแม่มาช่วยข้า และเขา

กยุ็ยงให้เดก็คนอื่นๆ น�าก้อนหนิมาทบุพวกเราโดยแรง เพราะปกป้องข้าไว้ ท่าน

แม่จงึได้รบับาดเจบ็หนกั เมื่อกลบัไปได้ไม่นานนางกล้็มป่วยจนมอิาจลกุขึ้นได้

อกี หลงัจากนั้น ยามเมื่อข้าออกไปขอทานโดยล�าพงักม็กัจะหลบเลี่ยงเขาอย่าง

ระมดัระวงั มคิาดว่าจะได้มาพบเขาที่นี่ในอกีหลายปีต่อมา

เวลานี้เขายังไม่ตาย ทว่าข้ากม็ติ้องการช่วยเขา เมื่อผ่านไปอกีหนึ่งชั่ว

ยาม40 ตวัเขากจ็ะเปลี่ยนไปเยน็เฉยีบเหมอืนท่านแม่... จากนั้นกจ็ะสิ้นใจ

นับตั้งแต่ข้าตัดสินใจทิ้งให้เด็กหนุ่มขอทานผู้นั้นนอนรอความตายอยู่

ในตรอก ข้ากร็ู้ว่าตนเองหาใช่คนมเีมตตา อย่างน้อยกม็เิหมอืนซื่อเอ๋อร์ผู้ซึ่งมี

จติใจสะอาดบรสิุทธิ์

จากตลาดตะวนัตกมาถงึจวนแม่ทพั ระยะทางซึ่งปกตใิช้เวลาเพยีงสอง

เค่อ41 ทว่าข้ากบัซื่อเอ๋อร์เดนิมากว่าครึ่งชั่วยาม แล้วกย็งัไม่ถงึ เริ่มรู้สกึว่าชาย

ผูอ้ยู่บนบ่ายิ่งหนกัขึ้น ขณะที่เรี่ยวแรงของขายิ่งน้อยลง ข้ายกแขนเดก็หนุ่มชดุ

เขยีวออกจากบ่าตน หอบหายใจพลางเอ่ยกบัซื่อเอ๋อร์

“ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ เจ้าเฝ้าเขาอยูท่ี่นี่ ข้าจะไปหาแผ่นไม้กบั

เชอืกจากว่านน�้าสกัเส้น หากลากเขาไปพวกเราอาจเดนิทางเรว็ขึ้นบ้าง”

“เช่นนั้นข้าไปเอง ข้ารู้ว่าที่ใดใกล้ๆ ที่มขีองเหล่านั้น ข้าจะรบีกลบัมา!” 

40 หน่วยนบัเวลา 1 ชั่วยาม เทยีบเท่ากบั 2 ชั่วโมง
41 หน่วยนบัเวลา 1 เค่อ คอืเวลาประมาณ 15 นาที
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ยงัมทินัเอ่ยจบ ซื่อเอ๋อร์กซ็อยเท้าวิ่งไปทางด้านตะวนัออกเสยีแล้ว ทิ้ง

ข้าซึ่งหายใจหอบเหนื่อยให้คุกเข่าประคองบุรุษผู้สลบไสลไม่ได้สติอยู่บนถนน

อนัไร้ผู้คน

มริูว่้าผ่านไปนานเท่าใดแล้ว ซื่อเอ๋อร์กย็งัไม่กลบัมา ท้องฟ้าค่อยๆ ครึ้ม

ลงเรื่อยๆ ไม่นานนกัเกลด็หมิะขนาดเท่ากลบีดอกเหมยกล็อยละล่องลงมาเป็น

สาย ราวกับตาข่ายสีขาวขนาดใหญ่ซึ่งแขวนอยู่ร่วงจากนภามาสู่ผืนดิน ภาพ

บ้านเรอืนซึ่งอยูห่่างออกไปเลอืนรางลง กระทั่งพื้นถนนซึ่งห่างไปเพยีงหนึ่งจั้ง42 

กม็อิาจมองเหน็ได้ชดัเจน ข้าบบีนวดเท้าซึ่งไร้ความรูส้กึของตน ก่อนจะวางคน

ลงบนพื้นอย่างไม่เตม็ใจ

เฮ้อ... คนผู้นี้เติบโตมาด้วยการกินสิ่งใดกันหนอ ไยจึงได้ตัวหนักถึง

เพยีงนี้

ข้าแบกคนขึ้นบนหลงัอกีครั้ง เดนิออกไปได้สบิก้าว ยงัมทินัเข้าใกล้โครง

ไม้ไผ่ของโรงหตัถกรรมข้างถนน กล็้มหน้าคว�่าลงบนพื้นหมิะเสยีแล้ว คนบน

หลงัข้าทบัลงมาบนตวัข้า ใบหน้าข้าจมลงในกองหมิะ เอวข้าบาดเจบ็เพราะถูก

ถบีเมื่อหลายปีก่อน ท�าให้มอิาจรบัแรงกดอนัหนกัจากเขาได้ ข้าหายใจเอาลม

หายใจอนัเยน็เฉยีบเข้าจมูก ก่อนจะพลกิมอืผลกัเขาลงจากร่าง หน้าผากของ

เด็กหนุ่มจึงกระแทกเสาด้านหนึ่งของโครงไม้ไผ่ก่อนจะล้มลงในท่านอนหงาย 

เสื่อกกความกว้างจั้งกว่าๆ ซึ่งรบัน�้าหนกัหมิะหนาสองนิ้วมอืบนยอดไม้ไผ่ร่วง

ลงมาใส่ข้าจนล้มลงไปทบัเขาอย่างแรง

“พี่ใหญ่ มริู้เหตุใดขอทานผู้นั้นจงึแขง็ตายอยู่ในตรอก ทั้งเจ้าเดก็จาก

แคว้นจิ้นผูน้ั้นกห็ายไป เขาคงมไิด้หนอีอกจากเมอืงไปแล้วหรอกนะ” เสยีงแหบ

แห้งของบุรุษพลนัดงัมาจากด้านนอก

“ประตูเมอืงมคีนของพวกเราเฝ้าสงัเกตการณ์ เขามอิาจออกไปได้”

“แต่เมอืงยงกว้างใหญ่ถงึเพยีงนี้ พวกเราจะไปตามหาเขาจากที่ใดได้เล่า 

42 หน่วยวดัความยาว 1 จั้ง ยาวประมาณ 3.3 เมตร (10 ฉื่อ)
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ถ้าอย่างไรเราสองพี่น้องคนืทองสบิก้อนนั้นให้คนแคว้นจิ้นไปเสยีเถดิ อากาศ

หนาวนกั พวกเราไปหาความสุขกบัแม่ม่ายค้าสุราดหีรอืไม่”

“เจ้าโง่ คิดว่าคนผู้นั้นเป็นคนที่พวกเราสามารถคืนเงินได้หรือ เจ้ารับ

งานนี้มาแล้ว หากไม่ตดัหวัเจ้าเดก็นั่นส่งไปซนิเจี้ยงเพื่อลาภยศ เช่นนั้นกร็อให้

ผู้อื่นมาตดัหวัพวกเราเสยีเถดิ”

“หากรู้เช่นนี้...”

“เลกิบน่เสยี เจ้าเดก็นั่นบาดเจบ็มอิาจหนไีปได้ไกล เจา้หาเขาในบรเิวณ

นี้ ข้าจะไปดูทางนั้น”

ข้านอนหมอบอยู่ใต้เสื่อกกโดยมกิล้าขยบัตวัแม้แต่น้อย หมิะบนแผ่น

หลงัค่อยๆ ละลาย น�้าเยน็เฉยีบไหลผ่านเสื่อซมึเข้ามาในเสื้อคลุมของข้า แต่

เดิมสิ่งที่ยัดอยู่ในเสื้อคลุมคือเศษฝ้ายและหญ้าแห้ง เมื่อดูดซับน�้าจากหิมะก็

หนกัราวกบัมก้ีอนน�้าแขง็พนัชั่งทบัอยูบ่นหลงัของข้า ข้าหนาวจนตวัสั่น ทั้งเกรง

ว่าคนด้านนอกจะได้ยนิเสยีงฟันกระทบกนั จงึท�าได้เพยีงแลบลิ้นคั่นขณะที่ฟัน

กระทบกนัเอาไว้ ทนกบัความเจบ็ปวดที่ลิ้น

“ฆ่าบดิาผู้อื่นตาย ทั้งยงัมปิล่อยลูกชายเขาอกี ผู้สูงศกัดิ์แห่งแคว้นจิ้น

ช่างโหดเหี้ยมเสียจริง” บุรุษด้านนอกผู้หนึ่งจากไปแล้ว อีกผู้หนึ่งคงรังเกียจ

อากาศที่หนาวเหนบ็และหมิะซึ่งตกหนกั จงึมยิอมขยบัเขยื้อน กลบัทรุดตวัลง

นั่งบนเสื่อกก

‘ซื่อเอ๋อร์เอ๋ย... ซื่อเอ๋อร์ เจ้าน�าคนที่พาความวุ่นวายผู้นี้มาท�าไมกนั!’ 

ข้าซ่อนตัวอยู่ใต้เสื่อกกอย่างยากล�าบาก ขณะที่ทั้งร่างแข็งเกร็งมิกล้า

ขยบัเคลื่อนไหวแม้แต่น้อย ชายที่อยูด้่านนอกรบัเงนิรางวลัเพื่อมาเอาชวีติผูอ้ื่น 

เวลานี้ข้านอนอยู่ในสถานที่เดยีวกบัเดก็หนุ่มผู้เป็นเป้าหมาย เขาคงไม่เมตตา

ให้ข้าเกบ็ศรีษะไว้ 

ในเมื่อหลบซ่อนได้ไม่นาน ทั้งยงัหนไีปไหนไม่ได้ แล้วจะท�าเช่นไรดเีล่า!

ระหว่างที่ข้าครุ่นคดิหาวธิเีอาชวีติรอด เดก็หนุ่มผู้ราวกบัเป็นศพใต้ร่าง

ข้ากพ็ลนัรูส้กึตวัตื่นขึ้น ใต้เสื่อกกมดืมดิไร้แสงสว่าง ข้านอนคว�่า เขานอนหงาย 



60
อาสือ สตรีผู้พลิกแผ่นดิน เล่ม 1

ศรีษะสมัผสัศรีษะ ใบหน้าประชดิกนั เขาเบกิตากว้างมองข้า จนข้าอยากใช้ไม้

ทุบเขาให้ตายเสยีเหลอืเกนิ

“เจ้าเป็นใคร” เขาถาม

“เอ่อ…” ข้าไร้เรี่ยวแรงจะต่อว่าเขา เพยีงร�าพงึว่าจะตายกช็่าง เรว็หรอื

ช้า วนัหนึ่งกห็าได้แตกต่าง

จรงิดงัคาด แสงสว่างพาดผ่านเข้ามาเหนอืศรีษะ เสื่อกกถูกฉกีออก ข้า

สบตากบัเดก็หนุ่มและพยายามลุกขึ้น ปากกร็้องตะโกน “วิ่ง!”

เดก็หนุ่มรู้ในทนัทวี่าเกดิสิ่งใดขึ้น เขาผุดลุกขึ้นยนืแล้วเร่งน�าเสื่อกกไป

พนัรดัตวับุรุษผู้นั้น จากนั้นจงึดงึมอืข้าพาวิ่งหนี

สวรรค์! ไยเจ้าต้องลากข้าไปด้วยเล่า พวกเราแยกกนัหนมีไิด้หรอื

บรุษุด้านหลงัร้องเสยีงดงัพลางชกัดาบวิ่งตาม โชคดทีี่หมิะตกท�าให้พื้น

ลื่น พวกเราทั้งสองน�้าหนกัเบาจงึวิ่งได้เรว็ บรุษุด้านหลงัรปูร่างบกึบนึนกั ฝีเท้า

หนกัแน่นทว่าไม่ได้รวดเรว็จงึมอิาจไล่ทนัพวกเรา

“ทางนี้!” เดก็หนุ่มลากข้าเลี้ยวเข้าไปในตรอกเลก็ๆ แห่งหนึ่ง

“อย่าไปทางนั้น…” วาจาของข้ายงัมทินัออกจากปากกถ็ูกเขาผลกัเข้าไป

ในตรอกลึกเสียแล้ว ข้าเป็นชาวฉิน เขาเป็นชาวจิ้น ไหนเลยเขาจะรู้ว่าเก้า

ครอบครวัในตรอกแห่งนี้ เป็นบุคคลซึ่งขยนัขนัแขง็ที่สุดในเมอืงยง ทางเดนิปู

แผ่นหินซึ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าถูกกวาดจนสะอาดสะอ้าน เหลือเพียงหิมะตกใหม่

ปกคลุมอยู่บางๆ เท่านั้น เพยีงบุรุษผู้นั้นเข้ามาในตรอก กจ็ะสามารถไล่ตาม 

พวกเรามาได้อย่างรวดเรว็ หากถูกไล่ทนัจะมเิหลอืทางรอด 

ก่อนหน้านี้แม้ข้าจะมไิด้หนาวตาย หวิตาย หรอืว่าถูกไฟคลอกตาย ก็

ใช่ว่าวนันี้ข้าจะอยากตายอยู่ในตรอกเป็นเพื่อนเขาโดยมริู้อโีหน่อเีหน่

ในชั่วขณะที่ก�าลงัสิ้นหวงั ข้าเหน็ประตหู้องเกบ็ฟืนของบ้านหลงัหนึ่งข้าง

ถนนเปิดแง้มอยู่เล็กน้อย จึงรีบรั้งเด็กหนุ่มผลักเขาเข้าไปในประตู เขาเบียด

ตวัเข้าไปในห้องเกบ็ฟืนและยื่นมอืมาดงึข้า 

ข้าได้แต่ต่อว่าสาปแช่งตนเองในใจ ก่อนจะหมุนตวัวิ่งต่อไปข้างหน้า 
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“ช่วยด้วย! มโีจรร้าย” ข้าวิ่งพลางร้องตะโกนไปตลอดทาง เมื่อเหน็ตรอก

ซึ่งมกีองหมิะปกคลุมอยู่จงึมุดเข้าไป

บรุษุผูน้ั้นล้มลุกคลกุคลานอยูบ่นพื้นหมิะหลายครั้ง ในที่สดุกไ็ล่ตามข้า

มาทนั เมื่อเหน็ข้าตดิอยู่ในทางตนักห็วัเราะเสยีงดงั ทว่าไม่นานเขากร็ู้สกึตวัว่า

ผู้ที่ตนเองต้องการไล่ตามจรงิๆ ได้หายไปแล้ว

“คนเล่า! เจ้าเดก็หนุ่มที่อยู่กบัเจ้าผู้นั้นเล่า” เขาเงื้อดาบขณะร้องถามข้า

อย่างโหดร้าย

“อย่าเข้ามานะ! ต่อให้เจ้าจบัข้าไป ข้ากไ็ม่มทีางบอกเจ้าแน่” แผ่นหลงั

ของข้าแนบชดิผนงัดนิที่สูงสองช่วงตวั ข้าร้องไห้พลางตะโกนขู่ เมื่อเขาก้าวเข้า

มาใกล้อกีหนึ่งก้าว กห็ยบิหมิะบนพื้นปาใส่อย่างสะเปะสะปะ

“กล้าไม่บอกร!ึ ระวงัข้าจะจบัเจ้าถลกหนงัท�าเป็นหมวก!” 

บรุษุผูโ้หดเหี้ยมเกบ็ดาบลงอย่างไม่พอใจ เดนิมาด้านหน้าและท�าท่าจะ

คว้าคอข้า ข้าพลกิหลบไปด้านข้างอย่างรวดเรว็ พลางใช้สองนิ้วบบีจมูกไว้แน่น

ตู้ม!

บรุษุผูน้ั้นตกใจเลก็น้อย เท้าข้างหนึ่งเหยยีบพลาดตกลงไปในบ่อเกรอะ

ซึ่งอยู่ตรงหน้าข้า

เมื่อเป็นบ่อเกรอะ สิ่งซึ่งกองอยู่ด้านในจึงเป็นอุจจาระและปัสสาวะที่

แต่ละบ้านเททิ้ง หากเป็นช่วงเดือนหกถึงเดือนเจ็ด แม้ปากบ่อจะมีตะแกรง

ไม้ไผ่สานอย่างหนาแน่นปิดไว้ ทว่ากลิ่นเหมน็กย็งัลอยโชยไปไกลถงึหน้าตรอก 

แตห่ลายวนัมานี้หมิะตกตดิต่อกนั อย่าว่าแต่มองไม่เหน็ปากหลมุกวา้งสามฉื่อ 

กระทั่งกลิ่นเหมน็ตลบอบอวลยงัคล้ายถูกหมิะแช่แขง็ไปแล้ว 

ข้าแสร้งท�าท่าปาดน�้าตาพลางเอ่ยกับบุรุษผู้ซึ่งร่างครึ่งหนึ่งถูกฝังอยู่ใน

กองอาจม “นี่มแิปลกที่สหายของเจ้าผู้นั้นจะกล่าวว่าเจ้าโง่เง่า ข้าบอกเจ้ากี่ครั้ง

แล้วว่าอย่าเข้ามา เจ้ายงัดงึดนัจะเข้ามา เวลานี้แม้จะลอกหนงัของเจ้ามาให้ข้า

ท�าแผ่นรองรองเท้า ข้ายงัรงัเกยีจความเหมน็ของเจ้าเลย!”

“เจ้าเดก็ชั่ว ข้าจะตดัหวัเจ้า” บรุษุผูน้ั้นคว้าเอาวตัถุสดี�าก�าหนึ่งโยนใส่ข้า
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ด้วยความโมโห

ข้าร้องเสยีงหลงขณะเคลื่อนหลบ ก่อนจะวิ่งหนไีปอย่างรวดเรว็ราวกบั

ทาน�้ามนับนฝ่าเท้า เมื่อวิ่งมาถงึหน้าตรอกกม็องเหน็เงาร่างในชดุเขยีวไวๆ ก�าลงั

ถอืดาบวิ่งฝ่าสายลมและหมิะเข้ามาหาข้า 

ข้าแปลกใจเลก็น้อย เหตุใดเขาจงึยงัอยู่ที่นี่ ข้าหาได้รู้จกัเขามาก่อน ทั้ง

ยงัเป็นชาวบ้านผูม้ฐีานะต�่าต้อย หากเขาทิ้งข้าไว้และจากไป ข้ากจ็ะไม่กล่าวโทษ

เขาเลย 

ทว่าเขาหาได้หนไีป ทั้งท่าทางร้อนรนเช่นนี้กลบัดคูล้ายว่าต้องการรบีมา

ช่วยข้า

“ไยเจ้าจงึอยูค่นเดยีว โจรชั่วผู้นั้นเล่า เจ้าบาดเจบ็หรอืไม่” เดก็หนุม่ผม

ยุ่งเหยงิ แขนเสื้อด้านซ้ายขาดเป็นทางยาวจนมองเหน็เสื้อสขีาวตวับางด้านใน

“กินอาจมอยู่ในบ่อเกรอะแล้วละ!” ข้ายิ้มให้เขาอย่างภาคภูมิใจ ขณะ

เอ่ยในใจว่าคนผู้นี้เป็นยอดบุรุษโดยแท้ มเิสยีแรงที่ซื่อเอ๋อร์หลงใหลชื่นชมมา

นบัเดอืน

“บ่อเกรอะ?” เดก็หนุ่มมองข้าอย่างตกตะลงึ “เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าตรงนั้น

มบี่อเกรอะ แล้วเขาตกลงไปได้อย่างไร”

“เมื่อก่อนข้าเคยถูกคนจับโยนเข้าไป จึงจ�าได้” ข้าเชิดหน้าขึ้นอย่าง 

ภาคภูมิ เมื่อเอ่ยจบจึงสังเกตเห็นว่าเด็กหนุ่มมีสีหน้าค่อนไปทางประหลาดใจ 

“มอีนัใด รงัเกยีจที่ข้าสกปรกหรอื เมื่อครู่เจ้าเป็นคนจูงมอืข้าไปด้วยเองนะ”

“ข้า...” เดก็หนุ่มใบหน้าแดงก�่า

ข้ามอิยากต่อล้อต่อเถยีงกบัเขาจงึรบีเอ่ย “นอกจากผู้ที่อยู่ในบ่อเกรอะ

แล้ว ในเมืองยังมีผู้อื่นที่คิดฆ่าเจ้าอยู่ หน้าประตูเมืองก็มีคนของพวกเขาเช่น

กนั หากเจ้ามสีถานที่อื่นซึ่งใช้หลบซ่อนได้ กร็บีไปเสยีเถดิ”

เดก็หนุ่มชะงกั ใบหน้าเนยีนราวกบัหยกพลนัหมองคล�้า “ข้า... ไม่มทีี่

ไป”

“ไม่มทีี่ไป?”
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“อื้อ” 

เดก็หนุ่มยนืคอตกอยู่ตรงหน้าข้า เกลด็หมิะจ�านวนมากตกลงจากฟาก

ฟ้า ลบเลอืนทุกสรรพสิ่งรอบกายพวกเราไปจนสิ้น ในโลกสขีาวโพลน คล้ายมี

เพยีงข้ากบัเขาที่ก�าลงัยนืเผชญิหน้ากนั ข้ารู้ว่าบุรุษตรงหน้าจะน�าความวุ่นวาย

มาให้ แต่กลบัรู้สกึว่าหากไม่พาเขาไปด้วย เขาจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในโลกแห่ง

หมิะขาวโพลนนี้เพยีงล�าพงั และมอิาจออกไปได้ชั่วนรินัดร์ 

ข้าสูดลมหายใจเข้าลกึ ก่อนจะมองไปยงัเดก็หนุ่มและเอ่ย “เจ้าเชื่อใจ

ข้าหรอืไม่ หากเชื่อใจข้า ข้าสามารถพาเจ้าไปยงัที่ปลอดภยัได้”

เดก็หนุ่มชะงกั ยิ้มอย่างขมขื่นแล้วเอ่ย “วนันี้ข้าถูกสหายรกัหลอกลวง

มาถงึสองคราแล้ว ให้เชื่อเดก็หญงิอย่างเจ้าอกีสกัคราจะเป็นไรไปเล่า ขอน้อง

สาวช่วยน�าทางด้วย!” 

เอ่ยจบเขาก็ประสานสองมือขึ้น ก่อนจะโค้งค�านับข้า ชาวบ้านต�่าต้อย

อย่างข้ามกิล้ารบัการค�านบัจากเขาจงึรบีเบี่ยงกายหลบไปด้านข้าง ชั่วขณะนั้น

ข้าพลนัเหลอืบเหน็ผ้าดบิไว้ทุกข์ซึ่งเขาผูกไว้กบัด้ามดาบ

เฮ้อ... มริูว่้าบดิาของเขาเคยล่วงเกนิผูใ้ด ตนเองสิ้นใจแล้ว ลกูชายกลบั

ยงัต้องล�าบากหนเีอาชวีติรอดไปทั่วเช่นนี้

“ไปเถิด! ครานี้ข้าน�าทางเอง” ข้ายื่นมือไปจับจูงมืออันเย็นเยียบของ 

เดก็หนุ่ม

นอกประตหูลงัของจวนแม่ทพั ซื่อเอ๋อร์ก�าลงันั่งยองๆ วาดวงกลมอยู่

บนพื้นคล้ายจะกลายเป็นมนุษย์หมิะตวัน้อยไปเสยีแล้ว 

เมื่อเหน็นาง หวัใจซึ่งก�าลงัแกว่งไกวของข้ากส็งบลง “เจ้าเดก็ดื้อ! เมื่อ

ครู่เจ้าไปที่ใดมา” ข้าตะโกนถามเสยีงดงั

“แล้วเจ้าไปที่ใดกนัเล่า ข้า...” 

ขณะเอ่ยตอบข้า ซื่อเอ๋อร์กลุ็กพรวดขึ้น หมิะกองหนาบนศรีษะครึ่งหนึ่ง

ร่วงใส่บ่า ขณะที่อกีครึ่งยงัเกาะแน่นอยู่บนมวยผมนาง
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“ไยจงึไม่เอ่ยค�าให้จบเล่า ลิ้นแขง็ไปแล้วหรอื” ข้ามองนางอย่างขบขนั

ซื่อเอ๋อร์วิ่งเข้ามาหาข้า ก่อนจะดึงแขนเสื้อข้าไว้โดยมิกล้าเงยหน้ามอง

เดก็หนุ่ม เพยีงกระซบิข้างหูข้าอย่างเขนิอายและตื่นตระหนก 

“เขาฟื้นได้อย่างไร”

“เข้าไปสนทนาด้านในเถดิ อยูต่รงนี้เดี๋ยวผู้อื่นมาพบเข้า” ข้าผลกัซื่อเอ๋อร์

เข้าประตูจวนไป

วนันี้หมิะตกหนกั ทั้งผูค้นส่วนใหญ่ในจวนต่างกก็�าลงัเตรยีมการส�าหรบั

พธิทีี่จะจดัช่วงปลายปอียูท่ี่สว่นหน้า ตลอดทางที่เดนิมาจงึไมเ่กดิปัญหาใด ข้า

ทิ้งให้ซื่อเอ๋อร์ดูแลเด็กหนุ่มอยู่ในห้องพัก ขณะที่ตนเองวิ่งกลับไปยังห้อง

หนงัสอืและใช้ถ้วยดนิเผาตกัถ่านแดงที่ร้อนระอุมาหลายก้อน 

เมื่อข้าเปิดประตเูข้าไปในห้องพกั บคุคลทั้งสองกพ็ดูคยุอย่างสนทิสนม

คุ้นเคยกนัเสยีแล้ว

“เจ้ากลบัมาแล้วหรอื” ซื่อเอ๋อร์ลุกขึ้นจากฟูกนอนมาสวมรองเท้าพลาง

เอ่ยกบัข้า “หยูอนัเล่าว่าเหตุการณ์เมื่อครู่เขานั้นหวิจนหมดสตไิป เช่นนั้นข้าจะ

ไปหาของกนิก่อน เจ้าอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนเขาเถดิ”

ที่แท้เขามนีามว่าหยูอนั

ข้าส่งถ้วยดินเผาในมือไปให้เด็กหนุ่มบนฟูกนอนพลางหันไปเอ่ยกับ 

ซื่อเอ๋อร์ “ข้าเองกต็้องกลบัห้องหนงัสอืแล้ว หากปู่ของเจ้าพบว่าข้าหายไป อาจ

มาตามหาถงึที่นี่”

“แล้วเขา...” ซื่อเอ๋อร์หนัมองหยูอนัอย่างกงัวล

“เพียงเขาไม่ก้าวออกจากประตูนี้ ก็จะไม่มีผู้ใดพบเขา เจ้าเองก็อย่า 

ลุกลี้ลุกลนจนท�าให้ผู้อื่นจบัสงัเกตได้เล่า”

“อื้อ เมื่อครูร่ะหว่างทางข้าถกูป้าไป่พาไปจวนไป๋หลี่ด้วยกนั ขอเนื้อหมกั

มามไิด้ แต่กไ็ด้ของดมีาไม่น้อย ต้าโถวซอืฝุอนุญาตให้ข้าพกัครึ่งวนัแล้ว เช่น

นั้นข้าจะรีบไปรีบกลับ” ประโยคแรกซื่อเอ๋อร์เอ่ยกับข้า ทว่าประโยคหลังนาง

หนัไปบอกกบัหยูอนั 



เหวินเจียนจื่อ
65

เขาพยักหน้าเล็กน้อย ขณะที่นางยิ้มสดใส ก่อนจะสวมเสื้อคลุมฟาง

และออกไปด้านนอก

“เช่นนั้นข้าไปก่อนนะ เจ้าพกัผ่อนเถดิ”

“เจ้าจะกลบัมาอกีเมื่อใด” หยูอนัยื่นมอืมาคว้าแขนเสื้อข้าไว้ เขาถูกคน

ตามเอาชวีติมาตลอดวนั อย่างไรกย็งัหวาดกลวั

ข้าบบีมอืเขา ก่อนจะยิ้มกว้างให้ “ไม่นานหรอก”

ในห้องหนงัสอื ถ่านในเตาสามขาสองหจูบัลายอสรูมอดไปเกอืบครึ่ง 

ที่ด้านนอก ลมเหนือได้พัดเอาเกล็ดหิมะซึ่งแข็งตัวไปกระทบขอบ

หน้าต่างเป็นชั้นๆ ข้าคุกเข่านั่งลงข้างเตาไฟซึ่งรบิหรี่เตม็ท ีพลางมองเสื้อคลุม

อันชื้นแฉะในมืออย่างหดหู่ เสื้อคลุมสั้นตัวนี้ป้าไป่ท�าให้ข้าเมื่ออายุได้หกขวบ 

แม้แขนเสื้อจะสั้นไปมาก ทว่ามันกลับเป็นเสื้อกันหนาวเพียงตัวเดียวของข้า  

มรู้ิว่าวนันี้ไปเกี่ยวถกูสิ่งใด ด้านหลงัจงึมรีอยขาดขนาดสองชุน่ เศษนุ่นสดี�าขึ้น

รา และดอกฝ้ายซึ่งจบัตวัเป็นก้อนทะลกัออกมา

เมื่อไส้ด้านในเปียก เสื้อกนัหนาวกใ็ช้การมไิด้ สามเดอืนต่อจากนี้ เกรง

ว่าข้าจะต้องทนหนาวเสยีแล้ว

ข้าทอดถอนใจพลางโยนเสื้อคลุมตวัสั้นไว้ด้านข้าง จากนั้นกห็ยบิต�ารา

ไม้ไผ่ม้วนหนึ่งจากชั้นหนงัสอืมากางบนโต๊ะเช่นที่เคยท�า

บ่าวรบัใช้ในจวนแม่ทพัต่างเป็นชาวบ้านธรรมดา ขณะที่ข้านบัเป็นเพยีง

ทาสคนหนึ่ง อย่าว่าแต่ไม่มโีอกาสได้เรยีนหนงัสอื แม้จะถกูน�าไปขายยงัอาจไร้

ค่าเสยียิ่งกว่าหนงัสุนขัแผ่นหนึ่ง ทว่าข้ากลบัปรารถนาจะรู้หนงัสอืเป็นอย่างยิ่ง 

ข้าอยากรู้ว่าเพลงที่ท่านแม่ร้องยามกล่อมข้าจนนอนหลับทุกราตรีคือเพลงใด 

ข้าอยากรู้ว่าสิ่งที่นางเอ่ยยามไม่ได้สติคือภาษาใด หากคนผู้หนึ่งจับจ้องไปยัง

อกีผู้หนึ่งเป็นเวลาสบิวนั ร้อยวนั แม้มเิอ่ยค�าสนทนา พวกเขากส็ามารถรู้จกั

กนัได้ เช่นนั้น หากข้าจ้องมองม้วนไม้ไผ่เหล่านี้ทกุวนั สกัวนัหนึ่งข้าจะรูจ้กัและ

เข้าใจพวกมนัหรอืไม่
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“ขา้ชื่ออาสอื พวกเจ้าจ�าข้าได้หรอืไม่” ข้าใช้ปลายนิ้วสมัผสัรอยหมกึบน

ซี่ไม้ไผ่

แอ๊ด...

เกดิเสยีงดงัขึ้นเบาๆ ตรงประตู

ใจข้าตระหนกนกั! อยากจะลุกขึ้นเกบ็ม้วนต�าราบนโต๊ะในทนัใด ทว่า

กลบัไม่ทนักาลเสยีแล้ว...


