
ยี่สิบเอ็ด
จากแคว้นสู่แดนไกล

รชัสมยัพระเจ้าโจวปีที่สามสบิแปด ปลายฤดใูบไม้ผล ิข้าลาจากอู่เฟิง 

เดนิทางออกจากแคว้นฉนิ

ยามเมื่อโดยสารรถม้าของสกุลจ้าวแห่งแคว้นจิ้น เคลื่อนผ่านประตู 

สูงใหญ่ของเมืองหลวงแห่งแคว้นฉิน ข้าทอดถอนใจกับความไม่แน่นอนของ

สรรพสิ่งอย่างอดมไิด้ มาแล้วจาก... พบแล้วพราก จากเทยีนซูสู่เมอืงยงคล้าย

ข้าเดนิทางไกลกลบัมา เพยีงเพื่อพบกบัการจากลาอนัเจบ็ปวดลกึล�้า เมื่อลมืตา

ตื่นจากฝัน บ้านมใิช่บ้าน คนกห็าใช่คนผู้เดมิอกีต่อไป

ดวงใจหนาวเหนบ็ ร่างกายเยน็เยยีบ ภายนอกรถม้ากลบัเป็นทวิทศัน์

อันกว้างไกลไร้ขอบเขตของแคว้นฉิน ไร้ลมฝนแห่งการลาจาก หาได้มีใบไม้

เหลอืงกรอบเหี่ยวเฉาลอยปลดิปลวิ ปรากฏเพยีงทุ่งกว้างสเีขยีวขจแีละผนืป่า

แฝงเสยีงร้องเจื้อยแจ้วของนกกระจอก ทว่าแสงอาทติย์เจดิจ้า กลิ่นหอมของ

หมู่มวลดอกไม้และปีกของผึ้งป่า กลับร่วงโรยอยู่ในดวงใจอันมอดไหม้เป็น 

เถ้าถ่านของข้า ราวกบัดอกไม้งดงามแย้มบานที่ข้างสุสาน เมื่อคดิเปรยีบเปรย

กลบัยิ่งท�าให้จติใจข้าหนาวเหนบ็อ้างว้าง

ตลอดทางข้านั่งนิ่งมิเอ่ยวาจา ล้อรถกลิ้งหลุนๆ พาข้าไปสู่โชคชะตา 
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อนัมอิาจล่วงรู้

ยามเมื่อออกจากเมืองยง เข้าใกล้เชิงเขาโหมวหยา สายลมอบอุ่นพัด

ผ่านม่านรถม้าเข้ามา หมงิอี๋ผู้ก�าลงัหลบัตาพกัผ่อนพลนัลมืตาขึ้น เขามองออก

ไปนอกหน้าต่างพลางเอ่ย “เดก็น้อย มคีนมาส่งเจ้า”

ข้าเงยหน้าขึ้นอย่างเลื่อนลอย เขาโหมวหยายังคงสูงตระหง่านเช่นเคย 

เงาร่างสขีาวนวลของคนผูห้นึ่งขี่ม้าอยูบ่นยอดเขาสงูชนัข้างทาง สายลมแรงพดั

เสื้อเขาจนเสื้อคลุมตวัยาวโบกสะบดัดงัที่ข้าเคยเหน็ในความฝันทุกค�่าคนื

ข้าหาได้ยอมรบั ไยท่านจงึมาอกี

หยาดน�้าตาคลอหน่วยมิรู้เกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อไหลเอ่อจนหมดไปก่อน

หน้า กพ็ลนัทะลกัทลายออกมาอกี

“เจ้าคดิว่าเมื่อคนืเขาเชื่อค�าข้าจรงิๆ หรอื”

เสียงหมิงอี๋ดังขึ้นข้างหูข้า “ไม่! เขารู้แล้วว่าข้าคือใคร” ข้ามองเงาร่าง 

บนยอดเขาซึ่งเลก็ลงเรื่อยๆ พลางส่ายหน้าเบาๆ

“เช่นนั้นไยเจ้าจึงไม่อยู่ต่อเล่า เขาคือเหตุผลที่เจ้ากลับสู่แคว้นฉินมิใช่

หรอื”

หมิงอี๋ยื่นมือมาปลดม่านรถม้าลงแทนข้า ผ้าโปร่งบางผืนนั้นตัดขาด

ความยดึมั่นสุดท้ายในใจข้าไปสิ้น

“ข้าคดิว่าตนเองจะยอมรบัค�าอธบิายและการจดัการใดๆ ของเขา แต่ข้า

คดิผดิ ข้ามอิาจปล่อยวาง มอิาจใช้ชวีติอยู่ท่ามกลางค�าโป้ปดหลอกลวงอย่าง

ยนิยอมพร้อมใจ ด้วยเหตุนี้... ไม่ว่าอย่างไรข้ากม็อิาจเข้าใจการตดัสนิใจของ

เหยาหนี่ว์ได้”

ข้าเอย่ถงึเหยาหนี่ว์อย่างมทินัรู้ตวั แตเ่ดมิเข้าใจว่าหมงิอี๋คงมโิต้ตอบข้า 

คาดมถิงึว่าเขาจะไม่หลบเลี่ยงแม้เพยีงน้อย

“นางไม่เหมอืนเจ้า” หมงิอี๋ปิดตาลง ใบหน้างดงามราบเรยีบปราศจาก

อารมณ์อื่นใด “แม้สิ้นใจ หากเป็นการเตมิเตม็ความใฝ่ฝันของนาง ส�าหรบัผู้

ซึ่งมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเป็นจริงอันเจ็บปวด กลับมิสู้สิ้นใจอยู่ท่ามกลาง
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ความเพ้อฝันอนัสุขสม”

“ท่านโหร แท้จรงิแล้วบุคคลในดวงใจของเหยาหนี่ว์ผู้นั้นคอืใคร”

“ส�าคัญด้วยหรือ” หมิงอี๋เหลือบตาขึ้นมองข้าคราหนึ่งพลางย้อนถาม 

“เด็กน้อย เจ้าคิดว่าทุกคนต่างเป็นเช่นเจ้า ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องการความจริง 

อนัเปิดเปลอืยหรอื”

ข้านิ่งงนั หมงิอี๋จงึถามขึ้นอกี “จะไม่กลบัไปเทยีนซูกบัข้าจรงิหรอื”

“หากกลบัไปครานี้ ย่อมมอิาจออกมาอย่างง่ายดายเช่นนี้อกีใช่หรอืไม่”

หมงิอี๋หวัเราะ ก่อนหลบัตาลงโดยมเิอ่ยวาจา

ออกจากเมืองหลวงลงใต้ ก่อนจะเดินทางถึงแม่น�้าเว่ย โดยสารเรือ 

ตามกระแสน�้า เพียงไม่กี่วันก็เดินทางมาเกือบครึ่งทาง แม้การเดินทางจะ

รวดเรว็ แต่โดยสารเรอืมกัท�าให้เมาคลื่น ร่างกายของจ้าวไป๋หลูจ่งึมอิาจทานทน

ได้อกี ด้วยเหตุนี้คนทั้งหมดจงึขึ้นฝั่งที่เมอืงเกาหลงิ167 และเปลี่ยนมาเดนิทาง

บนบกได้หลายวนัแล้ว

ยามเมื่อดวงจนัทร์ลอยเด่น ขบวนรถม้าหยดุตั้งกระโจมบรเิวณรมิแม่น�้า 

พวกเขาก�าลงัก่อไฟท�าอาหาร

จ้าวไป๋หลู่นั่งรถม้าเพยีงไม่กี่วนั แม้จะมสีภาพร่างกายดกีว่ายามนั่งเรอื

อยู่บ้าง แต่สหีน้ากย็งัซดีเซยีว เขานั่งเอามอืองัไฟพลางสนทนาสพัเพเหระกบั

หมงิอี๋ ขณะที่หมงิอี๋เอยีงศรีษะยิ้มน้อยๆ ด้วยสหีน้าท่าทางสงบเยอืกเยน็ คล้าย

มเีพยีงยามอยู่ร่วมกบัจ้าวไป๋หลูเ่ท่านั้น เขาจงึจะเป็นคนซึ่งมชีวีติ มจีติวญิญาณ 

และดูอบอุ่น

“เดก็น้อยอย่าเหม่อลอยอยู่เลย ไปจบัปลาเป็นเพื่อนข้าดหีรอืไม่” จาง-

เมิ่งถานเดนิเข้ามาตบไหล่ข้าพลางเอ่ยถาม

ข้าพยกัหน้า ละจากกองไฟที่คนทั้งสองนั่งล้อมวงอยู่

เขากล่าวว่าจับปลา ทว่าส�าหรับข้าก็เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานที่เหม่อ

167 ปัจจุบนัเป็นเขตหนึ่งในมณฑลส่านซี
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ลอยเท่านั้น จางเมิ่งถานถอดเสื้อออก พบัขากางเกง ก่อนเดนิย�่าลงในแม่น�้า 

เขามีไหล่กว้าง เอวสอบ แสงจันทร์สาดส่องบนแผ่นหลังเปลือยเปล่าของเขา 

สะท้อนให้เหน็มดักล้ามก�าย�า

“เหตุใดบณัฑติเช่นท่านจงึสวมกางเกงเช่นชาวหู” ตลอดมานั้นการสวม

เสื้อกบัผ้านุง่เป็นการแต่งกายของบรุษุในดนิแดนจงหยวน ส่วนการสวมกางเกง

นั้นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาวหรงและชาวตี๋ในแถบตะวนัตกเฉยีงเหนอืรวม

ถงึชาวหู หากชนชั้นสูงสวมเสื้อผ้าลกัษณะนี้จะถูกผู้คนเยาะเย้ยดูแคลน

“สวมเช่นนี้ขี่ม้าสะดวกกว่า” เขาแทงดาบลงในน�้าโดยแรง ฉับพลัน 

ปลาสเีงนิตวัใหญ่กต็รงึแน่นอยู่ที่ปลายดาบ “รบัด้วย!” ปลาที่น่าสงสารดดีดิ้น

อยู่ในมอืเขาสองครา จากนั้นกถ็กูโยนมาข้างกายข้า “เจ้าออกจากแคว้นฉนิเช่น

นี้แล้วจะไปที่ใดต่อหรอื” เขาก้มหน้ามองผนืน�้าอนัมดืมดิพลางเอ่ยถาม

ข้านิ่งงนัไปชั่วขณะ ก่อนเอ่ยตอบ “แคว้นจิ้น”

“เจ้าจะกลบัซนิเจี้ยงไปพร้อมซื่อจื่อหรอื” เขาแทงปลาอกีตวัหนึ่ง ก่อน

ยกดาบซึ่งสะท้อนแสงเป็นประกายเดนิขึ้นมาบนฝั่ง

“ไม่ ข้าเพยีงอยากหาสถานที่เงยีบสงบสกัแห่งพกัอาศยั หากอยูใ่นแคว้น

จิ้นยงัสะดวกให้ท่านน�าข่าวคราวของอู๋เสยีกบัซื่อเอ๋อร์มาบอกข้า”

“เช่นนั้นหลงัจากหาพวกเขาพบแล้วเล่า เจ้าจะไปที่ใด”

“หารู้ไม่” ข้าสูญสิ้นทศิทางส�าหรบัอนาคตไปเสยีแล้ว

“เช่นนั้นกอ็ย่าเพิ่งคดิเลย ไปเถดิ ตุน๋น�้าแกงปลากนั น�้าแกงปลาที่ข้าตุน๋

อร่อยยิ่งกว่าอาหารของขบวนเดนิทางเสยีอกี” จางเมิ่งถานถอืปลาซึ่งผ่าท้องล้าง

ท�าความสะอาดแล้วโบกไปมาตรงหน้าข้า

“ปากข้าเป็นแผล มอิาจกนิเนื้อได้ ให้ข้าตุน๋แล้วพวกท่านดื่มเถดิ” ข้ายนื

ขึ้นรบัปลาจากมอืเขา พลางยกมุมปากส่งยิ้มให้

อาจเพราะข้ามไิด้ยิ้มเป็นเวลานาน เมื่อเหน็รอยยิ้มของข้า จางเมิ่งถาน

จงึตะลงึงนัไป

“เจ้าคดิได้แล้วหรอื” เขาถาม
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“เป็นข้ามติ้องการคดิอกีต่อไป”

น�้าแกงปลาสีน�้านมเดือดปุดๆ อยู่ในหม้อทองแดงสามขา กลิ่นหอม 

ชักน�าเฮยจื่อซึ่งหายตัวไปหลายวันเดินเข้ามา หลังท�าความเคารพจางเมิ่งถาน

ซึ่งอยูด้่านหนึ่ง เขากเ็ข้ามานั่งลงข้างกายข้าอย่างสบายอกสบายใจ “นงัหนนู้อย 

ข้าไม่อยู่เสยีสองสามวนั ไยเจ้าจงึมสีภาพเป็นเช่นนี้เล่า หากมคีนรงัแกเจ้า เพยีง

บอกพี่ชาย พี่จะไปชกมนัให้เอง”

“หาได้มผีูใ้ดรงัแกข้า สองสามวนันี้เจ้าไปที่ใดมาหรอื” ข้าตกัน�้าแกงปลา

ให้เฮยจื่อชามหนึ่ง เฮยจื่อเงยหน้ามองจางเมิ่งถานซึ่งดื่มน�้าแกงปลาอยู่ข้างๆ 

ก่อนขยบัเข้ามาเอ่ยเสยีงเบาข้างหูข้า “ความลบั”

เขาแสดงท่าทชีดัเจนว่าเล่นลูกไม้กบัข้า ทว่าข้ากลบัไม่มใีจซกัถาม เพยีง

ใช้เท้าเตะเขาเบาๆ “ไปน�าชามของซื่อจื่อมาเรว็ บอกว่าข้าตุ๋นยาให้เขา”

“อื้อ” เฮยจื่อเงยหน้ากระดกน�้าแกงในชามดื่มอกึๆ จนหมด ก่อนตอบรบั

และเดนิจากไป

“ไยเจ้าจงึหลอกลวงกระทั่งซื่อจื่อ น�้าแกงปลานี้เป็นยาที่ใดกนั” จางเมิ่ง-

ถานกล่าวพลางตกัน�้าแกงให้ตนเองอกีชาม

“เช่นนี้ก็เป็นแล้วมิใช่หรือ” ข้าหยิบสมุนไพรแห้งสองสามกิ่งออกจาก 

ถุงใบเลก็ซึ่งพกตดิตวั จากนั้นกห็กัแล้วโยนลงไปในน�้าแกง

จงัหวะนั้นเอง จางเมิ่งถานพลนัหบุยิ้ม ยกดาบและพุง่ตวัเข้าสูป่่ามดืครึ้ม

เบื้องหลงัข้าพลางตวาดเสยีงดงั

“ผู้ใดอยู่ในนั้น ออกมาเดี๋ยวนี้!” เมื่อเสยีงตะคอกดงัขึ้น เหล่าทหารสบิ

กว่านายรอบกองไฟต่างพากนัชกัดาบออกมา ชั่วพรบิตาแสงจากโลหะกส็ะท้อน 

วบิวบัไปทั่วบรเิวณที่พกัเลก็ๆ แห่งนี้

“แง้!”

เสยีงร้องไห้ของเดก็คนหนึ่งดงัขึ้นในป่า ไม่นานขอทานเดก็ผมยุ่งเหยงิ 

เสื้อผ้าขาดวิ่นจ�านวนหกเจ็ดคนก็เดินโซซัดโซเซออกมาจากแนวต้นไม้ ใน

บรรดาพวกเขา ผูท้ี่อายมุากที่สดุมพ้ินสบิกว่าปี ขณะที่ผูท้ี่อายนุ้อยที่สดุกระทั่ง
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ยนือย่างมั่นคงยงัมอิาจท�าได้ เมื่อเหน็ดาบอนัแหลมคมในมอืเหล่าทหาร ต่าง

พากนัขดกายเบยีดกนั ใบหน้าน้อยเปรอะเปื้อนดนิ เหน็เพยีงดวงตาขาวด�าซึ่ง

เตม็ไปด้วยแววหวาดกลวั

“ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวหรอก บอกมาเถิด พวกเจ้ามาจากที่ใดกัน” 

จ้าวไป๋หลู่เดนิเข้าหากลุ่มเดก็ๆ เขายิ้มพลางย่อตวัลง

แม้สหีน้าเขาจะอ่อนโยน ทว่าเหล่าเดก็ๆ กลบัตื่นตระหนกจนถอยหลงั

หนไีปหลายก้าว เดก็อายสุองขวบกว่าๆ ผูห้นึ่งพลนัขาอ่อนล้มตงึลงกบัพื้นก่อน

ร้องไห้จ้า

ข้าเดนิเข้าไปหมายจะอุม้เดก็คนนั้นขึ้นมา แต่เดก็หญงิอายสุบิกว่าปีผูห้นึ่ง

กลับเข้ามาขวางหน้าข้า มองข้าอย่างระแวดระวังคราหนึ่ง ก่อนก้มลงอุ้มเด็ก 

ขึ้นมาและเอ่ยเสยีงดงั

“เมอืงเสยี!”

เมอืงเสยีอยูใ่นแคว้นจิ้น พวกเขาเป็นชาวจิ้นหรอื เหตใุดจงึมายงัแควน้

ฉนิเล่า

“ไม่ต้องกลัว พวกเราก็มาจากแคว้นจิ้นเช่นกัน” จ้าวไป๋หลู่สั่งให้เหล่า

ทหารเกบ็ดาบลง ก่อนเอ่ยด้วยรอยยิ้ม “เหตใุดพวกเจ้าจงึต้องหลบซ่อนอยู่ที่นี่ 

พ่อแม่เล่า”

“ชาวฉนิเผาหมูบ้่านของพวกเราแล้วแย่งชงิเสบยีงอาหาร พวกเราจงึหนี

ออกมา” เดก็หญงิเอ่ยตอบ

“เช่นนั้นเหตุใดจงึหนมีายงัแคว้นฉนิ”

“เป็นเพราะอาหยางน�าทางผดิ! พวกเรากลบัไปไม่ได้อกีแล้ว ต้องตาย 

อยู่ที่แคว้นฉินเป็นแน่...!” เด็กชายผู้หนึ่งชี้มายังเด็กหญิงตรงหน้าข้าพลาง

ร้องไห้เสยีงดงั

เด็กหญิงผู้มีนามว่าอาหยางก้มหน้าลงท่ามกลางเสียงร้องไห้ นางกัด 

รมิฝีปากแน่น มเิอ่ยวาจาโต้ตอบ

จ้าวไป๋หลู่จบัมอืนางพลางเอ่ยถาม “พ่อแม่ของเจ้าเล่า”
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“สิ้นใจแล้ว” นางเอ่ยด้วยเสยีงสะอกึสะอื้น

“พ่อแม่ของเจ้าสิ้นใจแล้ว แต่ท่านพ่อของข้ายงัไม่ตาย เขาหนอีอกไปได้ 

นายท่าน ได้โปรดส่งพวกเรากลบัไปด้วยเถดิ!” เดก็ชายคุกเข่าลงกบัพื้นพลาง

โขกศรีษะขอร้องเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย เดก็คนอื่นๆ ต่างกค็ุกเข่าลงเช่นกนั 

ชั่วขณะเสยีงร้องห่มร้องไห้กพ็ลนัดงัระงมไปทั่วกระโจมที่พกั

เมอืงเสยีเป็นเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่งบรเิวณชายแดนระหวา่งแควน้ฉนิกบั

แคว้นจิ้น กองทหารของไท่จื่อซ่างตั้งทพัอยูใ่นบรเิวณใกล้กบัเมอืงเสยี คร่าชวีติ

คน เผาหมู่บ้าน หรอืว่าฟูไชเจ้าแห่งแคว้นอู๋มไิด้ถอยทพั แคว้นฉนิ แคว้นจิ้น 

และแคว้นอู๋ ทั้งสามแคว้นนี้เปิดศกึกนัเสยีแล้วหรอื!

จ้าวไป๋หลู่สั่งให้ทหารพากลุ่มเดก็ๆ ไปยงัพื้นที่ว่างซึ่งห่างออกไปไม่ไกล 

ทั้งยังสั่งคนยกข้าวหุงสุกหม้อหนึ่งมอบให้พวกเขา ข้ามองเด็กๆ ซึ่งก�าลังกิน

อาหารอย่างตะกละตะกลามพลางเอ่ยถามจางเมิ่งถานที่อยู่ข้างกายด้วยเสียง

เบา

“อู๋หวางบุกตแีคว้นจิ้นแล้วหรอื”

“ไม่ เจ้าผู้ครองแคว้นอูต๋อบรบัค�าเชื้อเชญิจากแคว้นจิ้นกบัแคว้นหลูแ่ล้ว 

ทั้งพระเจ้าโจวยังพระราชทานอนุญาตให้พวกเขาพบปะกันที่หวางฉื่อในอีก 

สองเดอืนข้างหน้า”

“เช่นนั้นทพัฉนิ...”

“คาดว่าทัพฉินน่าจะถอยกลับแล้ว เผาหมู่บ้านและแย่งเสบียงอาหาร 

เกรงจะเป็นการกระท�าเพื่อระบายโทสะของรัชทายาทแคว้นฉินก่อนเดินทาง

กลบั” จางเมิ่งถานเอ่ยด้วยสหีน้าเยน็ชา

ถูกแล้ว ช่างเป็นเรื่องที่ไท่จื่อซ่างน่าจะท�าจรงิๆ ครานี้เขาลกัลอบตดิต่อ

ยมืก�าลงัทหารจากแคว้นปาและแคว้นสู ่ดงึดนัยกทพัตแีคว้นจิ้น แต่เดมิคดิว่า

ชื่อเสยีงจากการรบจะเสรมิความมั่นคงให้ต�าแหน่งรชัทายาทของตน มคิาดจะ

ไม่ได้ออกรบ ทั้งยังปล่อยให้กงจื่อลี่กับสกุลไป๋หลี่แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เป็น

ทองแผ่นเดยีวกนั อาศยัโอกาสแย่งชงิอ�านาจทหารทางเหนอืจากเขาไป เขาไร้
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ความสามารถ หยิ่งผยอง ทั้งท�าให้เดก็กลุ่มนี้กลายเป็นเครื่องสงัเวยต่อโทสะ

ของเขาโดยไร้เหตุผล

“พี่เมิ่งถานกล้าประลองกบัข้าสกัตาหรอืไม่” ความคดิหนึ่งพลนัปรากฏ

ขึ้นในสมองข้า

“ประลองสิ่งใด”

“จบัปลา!” ข้ามริอให้เขาตอบ กลบัตะโกนบอกเฮยจื่อซึ่งอยู่ข้างกองไฟ 

“เฮยจื่อ ไปเถดิ! พวกเราไปจบัปลากนั!”

จ้าวไป๋หลู่ผู้ก�าลังดื่มน�้าแกงปลาที่ข้าตุ๋น หันไปเอ่ยกับหมิงอี๋ซึ่งอยู่ข้าง

กายด้วยรอยยิ้ม “นางน่ะอย่างไรเสยี แม้จะเสยีงดงัสกัหน่อย แต่เหน็แบบนี้

แล้วสบายใจกว่า”

หมงิอี๋มองข้าคราหนึ่งพลางเอ่ยตอบเสยีงเรยีบ “นางมไิด้ก�าลงัเสยีงดงั 

นางก�าลงัหน”ี

ข้าแกล้งท�าทคีล้ายมไิด้ยนิวาจาหมงิอี๋ หนัไปเอ่ยยมืธนูคนัหนึ่งจากทหาร

ข้างๆ มาลองจบั แล้วเอ่ยกบัจางเมิ่งถานและเฮยจื่อ “พวกเรามาประลองกนัว่า

ใครจะจบัปลาได้มากกว่า ผู้แพ้จะต้องยอมรบัเงื่อนไขของผู้ชนะเรื่องหนึ่ง”

“ฮ่าๆๆ แข่งจบัปลากบัพวกเราน่ะร ึนงัหนูน้อยช่างบ้าระห�่านกั หากวนั

นี้ข้าพ่ายแพ้ จะยอมคลานให้เจ้าขี่ดั่งสุนขัเลยทเีดยีว!” เฮยจื่อดงึดาบออกมา

พลางร้องบอก

“ท่านเล่า ประลองด้วยหรอืไม่” ข้าพยกัพเยดิหน้าไปทางจางเมิ่งถาน

“เจ้าแพแ้นแ่ลว้” จางเมิ่งถานก้มศรีษะหวัเราะเบาๆ ก่อนดงึดาบออกมา

จ้าวไป๋หลู่กระชากหมงิอี๋ลุกขึ้น พลางเอ่ยด้วยรอยยิ้ม “พวกเรากไ็ปดู

กนัเถดิ ไปเป็นประจกัษ์พยานให้หงอวิ๋นเอ๋อร์”

คนทั้งกลุม่เดนิไปยงัรมิฝ่ังแม่น�า้ ข้าใช้ผ้าผนืบางเกล้าผมขึ้นสงู ทั้งยงั

ใช้เชือกรั้งชายกระโปรงขึ้นเหนือเข่าสองชุ่น “ปลาห้าตัว ใครจับได้ครบก่อน 

เป็นผู้ชนะ”
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“ตกลง!” คนข้างกายทั้งสองตอบรบัอย่างพร้อมเพรยีง

เวลานี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งราวกบัผ่านการชะล้าง ไม่มเีมฆหมอกแม้สัก

ครึ่งสาย ผนืฟ้าเป็นสคีรามสดใสทอประกาย ทั้งสูงและกว้างไกล ดวงจนัทร์

กลมโตลอยเด่นกลางผนืฟ้า ขจดัเงามดืมดิรมิฝั่งน�้า กระทั่งกิ่งก้านของพชืน�้า

ริมตลิ่งยังเห็นได้อย่างชัดเจน ข้าถือคันธนู สะพายซองลูกธนูเดินลงน�้าอย่าง

ช้าๆ ท่ามกลางความเยน็ของสายน�้าปลายฤดูใบไม้ผลแิฝงไปด้วยความอบอุ่น 

ก่อให้เกดิความผ่อนคลายสบายใจ หลงัจากยนืได้อย่างมั่นคง ข้ากโ็ปรยเมลด็

พชืซึ่งเกบ็จากรมิฝ่ังเมื่อครู่ลงบนผนืน�้าอย่างสม�่าเสมอ จากนั้นจงึรวบรวมสมาธิ

รอคอย

ไม่นานใต้ผืนน�้าก็ปรากฏเงาด�าหลายสายแหวกว่ายเข้าหาข้าอย่างช้าๆ 

ขา้หยบิลกูธนสูามดอกออกจากซองมาคาบไว้ในปาก วางลกูธนแูลว้น้าวคนัธนู

รอคอยอย่างเงยีบเชยีบให้เหยื่อว่ายเข้าใกล้ ใกล้อกีสกัหน่อย...

มาแล้ว!

ในชั่วขณะนั้น ข้าใช้ความเรว็อย่างที่สุดปล่อยลูกธนู เพยีงพรบิตากย็งิ

ลกูธนอูอกไปถงึสามดอก ปลาอวบอ้วนสามตวัแหวกว่ายดิ้นพราดอยู่ในน�้าตื้น

ไม่กี่ครั้ง กล็อยขึ้นมาอยู่บนผวิน�้าทั้งที่ยงัเสยีบคาด้วยลูกธนู

จากนั้นข้าก็กลับสู่การรอคอยอย่างเงียบงัน สายน�้าโหมระลอกคลื่น

ขนาดเลก็กระทบขาข้าแผ่วเบา ข้าผ่อนลมหายใจ จนิตนาการว่าตนเป็นพชืน�้า

ซึ่งล่องลอยไปตามกระแสคลื่น รอให้ปลาแหวกว่ายผ่านข้างกายไป

ยามนี้เอง สายน�้าเบื้องหลังพลันเกิดความเคลื่อนไหวอีกครา ข้าหมุน

กายน้าวคนัธนจูนสุด ทว่าบรเิวณซึ่งลูกธนเูลง็บนผวิน�้า กลบัสะท้อนภาพใบหน้า

คล้ายตกอยู่ในห้วงภวงัค์ของจางเมิ่งถาน

ข้าเงยขึ้นมองเขาพลางถาม “ท่านจับได้ห้าตัวแล้วหรือ” จากนั้นก็ลด 

คนัธนูลง เกบ็ลูกธนูใส่ซองด้านหลงัอย่างรู้สกึพ่ายแพ้เป็นที่สุด

จางเมิ่งถานยืนอยู่ท่ามกลางผืนน�้าภายใต้แสงจันทร์ เขาสบตาข้า ไม่

แม้แต่จะกะพรบิขณะพยกัหน้ารบัแผ่วเบา
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“นี่เฮยจื่อ เจ้าจบัได้กี่ตวัแล้ว”

เวลานี้เฮยจื่อยังคงย่อกายอยู่ในน�้าพลางใช้ดาบแทงสะเปะสะปะ เมื่อ

ได้ยนิข้าร้องเรยีกจงึลุกขึ้นยนืพลางตอบ “สองตวั เจ้าเล่า”

“เจ้าแพ้แล้ว!” ข้าคว้าหินกลมก้อนหนึ่งจากใต้ฝ่าเท้าโยนใส่เขาพลาง

หวัเราะด้วยความภาคภูมใิจเป็นอย่างยิ่ง

จางเมิ่งถานช่วยข้าเกบ็ปลา ทั้งจบัจูงมอืข้าและบบีแน่นคราหนึ่ง “หาก

เจ้ายงัยิ้มต่อไปเช่นนี้ ระวงัซื่อจื่อจะจบัเจ้าไปเป็นอนุภรรยา”

อนุภรรยา? ข้าหนัมองจ้าวไป๋หลู่ผู้ยนือยู่รมิฝั่งด้วยใบหน้าแย้มยิ้มครา

หนึ่ง ก่อนหุบยิ้มลงทนัที

เราทั้งสามต่างถือปลาเดินขึ้นฝั่ง จ้าวไป๋หลู่มองส�ารวจข้าอย่างพินิจ

พเิคราะหแ์ล้วจงึหนัไปเอ่ยกบัหมงิอี๋ด้วยรอยยิ้ม “หญงิใต้จนัทรา ผ้าแดงเนตร

หยก ยนืกลางสายน�้า หากผู้มริู้ความพานพบคงเหน็เป็นเทพเซยีน”

เมื่อเขาเอ่ยชื่นชมเช่นนี้ ข้าพลันนึกถึงค�าเตือนของจางเมิ่งถานเมื่อครู ่

จงึรบีโบกมอืส่ายหน้าพลางเอ่ย “ซื่อจื่ออย่าล้อเลยีนอาสอือกีเลย หมงิอี๋ที่ยนื

อยู่ริมฝั่งน�้าต่างหากเล่าจึงคล้ายเทพบุตรแห่งแม่น�้าเซียง เทพธิดาแห่งแม่น�้า

ฮั่น” กล่าวจบข้าพลนัรู้สกึว่าการเปรยีบหมงิอี๋กบัเทพธดิานี้ช่างเป็นการท�าลาย

จติใจห้าวหาญของบรุษุเช่นเขา ทว่าเมื่อวาจาออกจากปากกม็อิาจเรยีกคนืได้อกี

โชคดียิ่งนักที่ทั้งสองหาได้ใส่ใจ หลังจากหยอกล้อพวกเราสองสาม

ประโยคกห็มุนกายเดนิจากไป

จางเมิ่งถานส่งปลาในมือให้ทหารสองนายด้านหลังจ้าวไป๋หลู่พลาง 

สั่งการ “ให้คนน�าปลาไปตุ๋นน�้าแกงแล้วตกัให้เดก็ๆ ดื่ม”

ข้าตะลึงงันเล็กน้อยขณะเอ่ยในใจ ‘คนผู้นี้ช่างเข้าใจความคิดข้า รู้ว่า 

การประลองในครานี้กเ็พยีงเพื่อท�าน�้าแกงปลาหม้อหนึ่งให้เดก็ๆ เท่านั้น’

“นงัหนนู้อย ว่ามาเถดิ เจ้าต้องการให้ข้าท�าสิ่งใด” เฮยจื่อก้าวเข้ามาถาม

อย่างห่อเหี่ยว

ข้าชี้ที่พื้นพลางเอ่ยกลั้วหัวเราะ “เจ้ากล่าวไว้แล้วมิใช่หรือ หากแพ้จะ
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คลานลงไปให้ข้าขี่ดั่งสุนขั หรอืเจ้าจะผดิวาจา”

“เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเถดิ ที่นี่คนมากนกั อย่างไรเจ้ากค็วรไว้หน้าพี่ชาย

ผู้นี้บ้าง” เฮยจื่อเข้ามาเกาะแกะข้าพลางหาข้ออ้างต่างๆ นานา

“เช่นนั้นข้าเพยีงต้องการให้เจ้ากล่าวประโยคหนึ่งออกมากพ็อ”

“ตกลง จะให้ข้ากล่าวสิ่งใดก็ได้ทั้งสิ้น!” เฮยจื่อตบหน้าอกด้วยท่าที

ห้าวหาญเป็นอย่างยิ่ง

“หาใช่กล่าวกับข้า แต่กล่าวกับเสี่ยวชิว อีกไม่กี่วันก็จะถึงเฟิงหลิงตู ้

แล้ว หลงัจากเจ้ากลบัไปถงึเทยีนซู เพยีงบอกเสี่ยวชวิว่าเจ้าชอบนางเท่านั้น”

“เจ้า! ผู้ใดบอกว่าข้า... เจ้า...”

เฮยจื่อถูกข้าแทงจุดอ่อน จงึอกึอกัเขนิอายราวกบัเป็นสาวน้อย

“เจ้ามนิบัว่ารปูลกัษณ์หล่อเหลานกั วรยทุธ์หรอืกไ็ม่โดดเด่น ข้าขอเตอืน

ให้เจ้ารบีบอกนางเถดิ หากเสี่ยวชวิถูกตาต้องใจบุรุษอื่นในเทยีนซู ถงึยามนั้น

เจ้าอย่าได้เสยีใจภายหลงัเชยีว” ข้าเอ่ยหยอกล้อ

“นงัเดก็ร้ายกาจ...” เฮยจื่อก�าหมดัท�าทจีะเข้ามาต่อยข้า

ข้าจงึจบัแขนจางเมิ่งถานแล้วเบี่ยงกายเข้าไปหลบด้านหลงัเขา ก่อนเอ่ย

กบัเฮยจื่อด้วยรอยยิ้ม “ถูกข้ากล่าวแทงใจกม็โีทสะ มริู้จกัขวยอายเสยีบ้าง!”

เฮยจื่อร้องสบถสองค�าก่อนเอ่ยเสยีงดงั “กแ็ค่บอกชอบนางเท่านั้นมใิช่

หรอื บอกกบ็อกส!ิ อกีครูเ่มื่อกลบัที่พกั อย่าได้บอกผูอ้ื่นวา่ข้าแพ้ให้เจ้าเชยีว!”

“เข้าใจแล้ว” ข้าชะโงกหน้ามาส่งเสยีงตอบ

เฮยจื่อหมุนกายวิ่งจากไปด้วยความโกรธเคอืงและอบัอาย

“ยามนี้ก็ถึงคราวของข้าแล้วใช่หรือไม่” จางเมิ่งถานรวบกายข้าจาก 

ด้านหลงัให้มายนืตรงหน้าเขาแล้วก้มศรีษะถาม

ข้าพยักหน้ารับอย่างใจกว้าง “ท่านชนะข้า ว่ามาเถิดต้องการให้ข้าท�า 

สิ่งใด”

จางเมิ่งถานมองข้าด้วยแววตาสงบนิ่ง ทั้งที่เป็นใบหน้าเดยีวกนั บุคคล

ผู้เดียวกัน ทว่ากลับส่งผลให้บรรยากาศรอบกายพลันเปลี่ยนแปลงจากยาม
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ปกตไิปโดยสิ้นเชงิ

ขณะที่ข้านกึสงสยั นิ้วมอืเรยีวยาวของเขากเ็คลื่อนผ่านล�าคอข้า ก่อน

คว้าจบัผมกลุ่มหนึ่งด้วยแรงแผ่วเบาไว้ในมอื “เมื่อถงึยามเจ้าปักปิ่น ข้าจะเป็น

ผู้รวบผมให้เจ้า” เขาสบตากบัข้า น�้าเสยีงทุ้มต�่าเลื่อนลอย

ข้ามองเส้นผมซึ่งอยู่ระหว่างซอกนิ้วมือของเขา ในใจก็พลันพลิกผัน

หลายพนัครา ตั้งแต่เลก็จนโตข้าเคยจนิตนาการถงึภาพยามเมื่อตนเองรวบผม

ปักปิ่นมานบัครั้งไม่ถ้วน ปักป่ินไม้หรอืป่ินหยก สวมอาภรณ์สคีรามหรอืสแีดง 

ตลอดมาสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงในภาพจนิตนาการของข้าเป็นเพยีงสิ่งของ ทว่าที่มิ

เคยเปลี่ยนแปลงคอืบุคคลผู้จะรวบผมให้ข้าจากเบื้องหลงั

“เจ้ามยินิยอมหรอื”

เห็นสีหน้าเศร้าสลดของข้า เมฆแดงที่ปลายคิ้วของจางเมิ่งถานก็พลัน

ชะงกัค้าง

“หาใช่ไม่ สตรผู้ีมกีารหมั้นหมายจงึจะสามารถปักป่ินเมื่ออายสุบิห้า ชวีติ

นี้ข้าจะมิให้สัญญาออกเรือนกับผู้ใด หากท่านต้องการรวบผมให้ข้า เกรงจะ

ต้องรออกีหกปจีนข้าอายพุ้นยี่สบิ ถงึเวลาที่จ�าเป็นต้องรวบมดัผม แต่สรรพสิ่ง

ล้วนคาดเดาได้ยาก หกปีหลงัจากนี้ ท่านกบัข้าอาจห่างไกลกนัสุดขอบฟ้า”

“จริงที่สรรพสิ่งใต้หล้ายากจะคาดเดา หากเจ้ายินยอม เพียงตอบรับ

เท่านั้น แม้ตอ้งรอนานเพยีงใดนั่นกเ็ป็นเรื่องของข้า” ภายใต้แสงจนัทร์สลวัราง 

แววตาของเขาลุกโชนดั่งเปลวเพลงิ

สติสัมปชัญญะของข้าเลือนราง ฟังความหมายซึ่งแอบแฝงอยู่ในวาจา

เขามเิข้าใจแม้แต่น้อย ทว่ากพ็ยกัหน้าตอบรบั



ยี่สิบสอง
อู๋ซวี่ บุตรชายสกุลจ้าว

เมืองเสียอยู่ห่างจากเฟิงหลิงตู้ที่เมื่อเดินทางไปจะเป็นระยะทางเพียง

สองวนั จ้าวไป๋หลูต่ดัสนิใจส่งเดก็ๆ กลบับ้านก่อน แล้วจงึล่องเรอืเดนิทางกลบั

แคว้นจิ้น

เพื่อเร่งความเรว็ในการเดนิทาง เขายกรถม้าให้เดก็ๆ โดยสาร ขณะที่

ตนเองย้ายมานั่งเบยีดกบัพวกข้าบนรถม้าของหมงิอี๋

“ซื่อจื่อของท่านเมตตาต่อชาวบ้านสามญัเช่นนี้มาตลอดเลยหรอื” ข้านั่ง

ข้างจางเมิ่งถานผู้บงัคบัรถม้า พลางเอ่ยถามอย่างสงสยั

“ซื่อจื่อมจีติใจเมตตาเอื้อเฟ้ือ ในสายตาเขา ไม่ว่าชนชั้นสงูหรอืชนชั้นต�่า 

หรอืเหล่าสตัวเ์ดรจัฉานต่างกม็ชีวีติจติใจ เขามแิบ่งแยกสงูต�่า หากวนัใดเจา้ได้

ไปยงัจวนสกุลจ้าวเข้าสู่เรอืนเขา จะต้องตื่นตะลงึเป็นแน่”

“เพราะเหตุใด”

“สตัว์เลก็เช่นกระรอก สตัว์ใหญ่เช่นเสอืโคร่งขาว กระทั่งสกุรซึ่งโรงครวั

ก�าลงัจะฆ่า เขายงัเลี้ยงไว้ตวัหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เรอืนของเขาจงึจอแจยิ่งนกั ทั้งยงั

เหมน็มาก” จางเมิ่งถานบบีจมูก แสดงสหีน้าเกนิจรงิ

“ต้องเป็นคนประหลาดเช่นไรจงึจะเลี้ยงเสอืกบัสุกรไว้ร่วมกนั เสอืเหน็
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สกุรอยู่ทกุวนักลบัมอิาจกนิได้ สกุรเหน็เสอือยูท่กุคนืแต่มอิาจหลกีหน ีทั้งสอง

ช่างน่าสงสารยิ่ง” นกึถงึภาพเช่นนั้นแล้วข้ากอ็ดส่งเสยีงหวัเราะมไิด้ จ้าวไป๋หลู่

ช่างเป็นคนน่าสนใจจรงิดงัคาด

“ผู้อื่นได้ฟังเรื่องนี้ต่างชื่นชมซื่อจื่อว่าจติใจเมตตา มเีพยีงเจ้าที่กลบันกึ

สงสารสตัว์เดรจัฉานกลิ่นเหมน็เหล่านั้น”

“ซื่อจื่อเป็นคนดี ข้ารู้อยู่แก่ใจ น่าเสียดายนักที่ข้าร�่าเรียนวิชาแพทย์มิ

แตกฉาน ไม่อาจรกัษาโรคเขาให้หาย” ข้าหนัมองรถม้าด้านหลงัคราหนึ่ง แม้มี

ม่านขวางกั้น ทว่าข้ากส็ามารถจนิตนาการถงึความทกุข์ทรมานของไป๋หลูใ่นยาม

นี้ได้

“เจ้าเคยได้ยนินามหมอเทวดาเปี่ยนเชวี่ย168 หรอืไม่” จางเมิ่งถานเอ่ย

“ออื เล่าลอืกนัว่าเป็นผู้ล�้าเลศิและมากความสามารถ ‘ชุบชวีติคนตาย 

ปลูกเนื้อสร้างกระดูก’ ได้”

“หมอเทวดาเปี่ยนเชวี่ยเดนิทางท่องไปทั่วหล้า หากเชญิให้เขามารกัษา

โรคแก่ซื่อจื่อได้คงดนีกั”

ข้าพยักหน้าอย่างเห็นพ้องด้วยอย่างยิ่ง หมอเฉินเองก็เคารพเลื่อมใส

หมอเทวดาเป่ียนเชวี่ยผูน้ี้ยิ่งนกั เล่าลอืกนัว่าม้วนต�าราแพทย์ของหมอเฉนิหลาย

ม้วนต่างได้รับมาจากเปี ่ยนเชวี่ยยามเมื่อบังเอิญพบเขาเมื่อหลายปีก่อน 

นอกจากนี้ยงัมตี�าราสามม้วนซึ่งเป็นบนัทกึในตอนที่ทั้งสองนั่งถกเถยีงวเิคราะห์

ความรู้ทางแพทย์ร่วมกนั ส�าหรบัผู้เป็นแพทย์ ต�าราแพทย์เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่ง

ล�้าค่าหายากอนัมอิาจประเมนิมลูค่า มริูว่้าภายภาคหน้าข้าจะมวีาสนาได้พบหมอ

เทวดาเปี่ยนเชวี่ยผู้นี้หรอืไม่

“ขา้งหน้ากจ็ะถงึเมอืงเสยีแล้ว หาเดก็โตสกัคนหนึ่งมาน�าทางเถดิ” จาง-

168 หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า ‘ฉนิเย่ว์เหรนิ’ หมอในยุควสนัตสารทผู้เขยีนต�าราแพทย์หลาย
เล่ม เป็นผู้ต่อต้านความเชื่อเรื่องหมอผ ี ได้รบัการยกย่องว่าเป็นหมอคนแรกที่เริ่มวชิาจบั
ชพีจรและมฉีายาว่า ‘หมอเทวดา’
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เมิ่งถานเอ่ยสั่งทหารผู้อยู่ข้างรถม้า

“ขอรบั!” นายทหารรบัค�าสั่งก่อนจากไป

ข้ามองจางเมิ่งถานคราหนึ่ง ความสงสยัในจติใจเพิ่มขึ้นอกีหลายส่วน

“ไยเจ้าจึงมองข้าเช่นนี้” จางเมิ่งถานสังเกตเห็นสายตาข้าจึงหันหน้า 

กลบัมา

“ไม่มีอะไร เพียงรู้สึกว่าท่านมิคล้ายที่ปรึกษา กลับเหมือนนักดาบ

มากกว่า”

“วาจานี้ของเจ้าคอืยกยอหรอืต�าหนข้ิากนั” เขามองข้าอย่างขบขนั หรี่ตา

ลงเลก็น้อยราวกบัจิ้งจอกที่เฉลยีวฉลาดและมากเล่ห์

“เป็นความจริงที่ท่านจางเมิ่งถานใช้นามที่ปรึกษาเข้าเป็นเจ้าพนักงาน 

ในสงักดัสกุลจ้าว เวลานี้ยงัมสีตรชีื่นชมว่าท่านเพยีบพร้อมไปด้วยท่วงท่าแห่ง

นกัรบ ค�าสรรเสรญิสูงส่งเช่นนี้ กล่าวขอบคุณยงัน้อยเกนิไป ท่านกลบัสงสยั

ในวาจาผู้อื่น โธ่เอ๊ย... คดิแล้วคงเป็นข้าน้อยตามดืบอดไป ที่แท้ท่านเป็นเพยีง

ผู้น้อยที่จิตใจคับแคบช่างหวาดระแวงเท่านั้น” ข้าส่ายหน้าพลางถอนหายใจ 

แสดงทที่าเสยีใจภายหลงัเป็นอย่างยิ่ง

“ควรเยบ็ปากของเจ้าไว้เสยีจรงิ ดขีึ้นเพยีงไม่กี่วนักก็ล่าววาจาร้ายกาจ

เพยีงนี้” เขาส่งเสยีงเยน็ชา ก่อนหนักลบัไปบงัคบัรถม้า มสินใจไยดขี้าอกี

“ยามข้าเหม่อลอยไม่เอ่ยวาจา พวกท่านกม็ยินิดใีห้ข้ากลดักลุ้มใจ แต่

เมื่อข้าละทิ้งอดตีแล้วกล่าววาจา ท่านกลบัต้องการเยบ็ปากข้า เป็นมนุษย์ช่าง

ยากล�าบากนกั”

“เจ้าคดิว่าข้าเป็นผู้น้อยจติใจคบัแคบจรงิๆ หรอื” จางเมิ่งถานหนักลบั

มาถามด้วยสหีน้าจรงิจงั ดูท่าคงเหน็วาจาของข้าเป็นจรงิเป็นจงัเสยีแล้ว

“ข้าเอ่ยอีกเพียงประโยคเดียว แล้วจะปิดปากเป็นการขออภัยแก่ท่าน 

ดหีรอืไม่” ข้ายกมอืขึ้นปิดปาก

“ว่ามาเถดิ!”

“หากท่านเป็นคนคบัแคบ เหตใุดข้าจงึเหน็ท่านเป็นสหาย มอบสรุาดอก
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ท้อแก่ท่าน และเหตุใดจงึรบัปากจะยอมให้ท่านรวบผมปักปิ่นแก่ข้า แม้มอิาจ

นบัว่าเฉลยีวฉลาด แต่ข้ากม็ใิช่คนโง่เขลา”

แท้จรงิแล้วระหว่างคนสองคนมกัมคีวามเกี่ยวพนัอนัมอิาจขยายความ

ให้กระจ่าง แม้ก่อนนี้ข้าจะเคยพบหน้าเขาเพยีงสองครา แต่กแ็น่ใจว่าเขาเป็นผู้

มคีวามรู้กว้างขวางและไว้เนื้อเชื่อใจได้ ที่กล่าวว่าต้องการเป็นสหายกบัเขายาม

เมื่ออยู่ในจวนองค์รชัทายาท กห็าใช่วาจาเลื่อนลอยจากการร�่าสุราจนเมามาย

“กล่าวจบแล้วหรอื” จางเมิ่งถานมองข้าอย่างเยน็ชา

ข้ายกมือปิดปากพลางพยักหน้า สุดท้ายจางเมิ่งถานก็มิอาจข่มสีหน้า 

เขายิ้มกว้าง

“สรุาดอกท้อของเจ้า เขามไิด้ดื่มหรอก ทั้งกาถกูข้าขโมยไปดื่มเสยีหมด

แล้ว” จ้าวไป๋หลู่เหลือบมองจางเมิ่งถานคราหนึ่งแล้วเอ่ยกับข้า “เด็กน้อย 

อย่างไรกห็าโอกาสมอบให้เขาอกีสกักาเถดิ จะได้เลกิต�าหนติเิตยีนข้า”

“ข้าเคยต�าหนทิ่านเมื่อใดกนั” จางเมิ่งถานแย้งขึ้นทนัควนั

“เฮ้อ... ปากมไิด้เอ่ย ในใจย่อมต่อว่าอยู่ไม่น้อย” เมื่อเหน็คนน�าขบวน

ดา้นหน้าหยดุลง จ้าวไป๋หลู่กล็ากหมงิอี๋กระโดดลงจากรถ “หงอวิ๋นเอ๋อร์ เจา้ไป

ตรวจสภาพหมูบ้่านแทนข้า หมงิอี๋ เจ้าเองกไ็ปส�ารวจดู หากมวีญิญาณผู้สิ้นชพี

มอิาจตดัใจจากกส็่งเขาไปเถดิ”

“ขอรบั!”

คนทั้งสองท�าความเคารพแล้วจงึจากไป ข้าประคองจ้าวไป๋หลู่นั่งลงบน

กองฟางข้างทาง “เมื่อซื่อจื่อน�าคนมาส่งถึงหน้าหมู่บ้านแล้ว ไยจึงไม่เข้าไปดู 

เสยีหน่อยเล่า”

จ้าวไป๋หลูส่่งเสยีงหวัเราะขมขื่น คายรากตูร้ั่วซึ่งมสีรรพคุณระงบัอาการ

พะอืดพะอมออกจากปากก่อนเปลี่ยนรากอันใหม่ไว้อมต่อ “ข้าเกรงจะพบกับ

ซากศพ เป็นถงึซื่อจื่อสกุลจ้าวกลบัมอิาจทนเหน็การฆ่าสงัหาร ท่านพ่อจงึมกั

เหน็เป็นเรื่องน่าอบัอาย”

จ้าวไป๋หลูม่จีติใจเมตตากรณุา เดมินบัเป็นเรื่องด ีเพยีงน่าเสยีดายที่เขา
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เกดิในสกุลจ้าว ทั้งยงัเป็นถงึบุตรชายคนโตจากภรรยาเอกของจ้าวยาง

จ้าวยางผู้นี้เชี่ยวชาญวิชาปกครอง เก่งการรบจึงสร้างความมั่นคงแก่

แคว้น สบิกว่าปีที่เขาเป็นผูน้�าบรหิารแคว้นจิ้น จิ้นโหวเหลอืเพยีงต�าแหน่งสมมติ

อนัไร้อ�านาจบารม ีบกุแคว้นฉู ่ตแีคว้นเว่ย ฆ่ากวาดล้างตระกูลฟ่านและตระกูล

จงสงิสองเสนาบดแีห่งแคว้นจิ้น เหล่าทหารหาญบกุฝ่าต่อสูท้พัศตัร ูเขาตกีลอง

ป่าวร้องรวบรวมขวญัก�าลงัใจอยู่ท่ามกลางห่าธนูและคมดาบ ยอดวรีบุรุษผู้มี

ความสามารถเลิศล�้าเพียงนี้ย่อมมิชมชอบผู้สืบทอดซึ่งอ่อนแอบอบบาง เช่น

จ้าวไป๋หลูท่ี่เกดิในฐานะบตุรชายคนโตจากภรรยาเอกสกลุจ้าว แม้ผูอ้ื่นเหน็เป็น

วาสนาอนัสูงส่ง ส�าหรบัจ้าวไป๋หลู่แล้วอาจมใิช่เรื่องน่ายนิดนีกั

“ซื่อจื่อมีใจเมตตา ย่อมท�าให้ผู้ติดตามซึ่งมีความสามารถจงรักภักดี 

ต่อเขา บคุคลเช่นบดิาของท่านจะมสีกักี่คนบนแผ่นดนิ หากทกุคนรบทพัจบัศกึ

ไปทั่วแดนเช่นเขา ใต้หล้าจะมวิุ่นวายไปหมดหรอื!”

“เดก็น้อย หากท่านพ่อซึ่งเป็นเสนาบดไีด้ยนิวาจานี้ของเจ้า ถ้ามแิต่งตั้ง

ต�าแหน่งที่ปรกึษาหญงิให้ ย่อมลากตวัเจ้าไปตดัหวัเป็นแน่”

จ้าวไป๋หลู่เอ่ยพลางใช้สันมือสับคอข้าเบาๆ ข้าจึงกล่าวเยาะเย้ยตนเอง 

“วาจาเมื่อครูร่วมกบัดวงตาแปลกประหลาดคู่นี้ของข้า เสนาบดจ้ีาวมจิ�าเป็นต้อง

ไตร่ตรองโดยละเอยีด ย่อมต้องกล่าวโทษว่าข้าหลอกลวงผู้คน จบัตวัน�าไปตดั

คอทิ้งเป็นแน่”

“เจ้าได้รบัความล�าบากเพราะดวงตาคู่นี้มามากหรอื” เหน็ข้ากล่าวเช่นนี้ 

จ้าวไป๋หลู่พลนัหุบยิ้มแล้วผ่อนสหีน้าลง

“กม็เิท่าไรนกั แต่เรื่องราวที่ซื่อจื่อกล่าวยามอยูท่ี่เรอืนรบัรองในจงิหยาง

เป็นความจริงหรือ หูจีมารดาผู้ให้ก�าเนิดจิ้นเหวินกงก็เป็นผู้มีดวงตาสีมรกต 

ใต้แสงจนัทร์หรอื”

“ขา้ย่อมมหิลอกลวงเจ้า กระทั่งปัจจบุนั ในหมูช่าวหรงกย็งัมผีูม้ดีวงตา

สมีรกตอยูบ่า้ง แต่เดมิมารดาของหจูกีเ็ป็นชาวเผ่าห ูดวงตาของหจูมีสีต่ีางจาก

ผู้คนทั่วไปย่อมมิใช่สิ่งแปลกประหลาด อีกทั้งดวงตาของเจ้าในยามกลางวัน 
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พศิมองแล้วกม็สีอ่ีอนกว่าคนทั่วไปอยูบ้่าง อาจเพราะแสงอาทติย์เจดิจา้เกนิไป 

เปลวเทียนมัวสลัวเกินไป หรืออาจมีเพียงแสงเย็นของจันทราจึงจะถ่ายทอด

สสีนัแทจ้รงิของมนัได้ สรรพสิ่งบนโลกล้วนมกีฎเกณฑ์ของตน นี่มใิช่สิ่งซึ่งเจา้

หรือข้าสามารถพิจารณาให้เข้าใจ หากเจ้าต้องการเสาะหาเหตุอันแท้จริง มิสู้

ตามข้ากลับซินเจี้ยงไปปรึกษาสื่อโม่หรือไท่สื่อโม่ เขารอบรู้ฟ้าดิน อาจมอบ

ความกระจ่างแก่เจ้าได้”

ไท่สื่อโม่? ไท่สื่อแห่งแคว้นจิ้นผู้รอบรู้สรรพสิ่ง เชี่ยวชาญสรรพศาสตร์

คนนั้นหรอื

ความคดิของข้าพลนัสั่นคลอน รบีคกุเข่าลงกบัพื้นแสดงความขอบคณุ 

เมื่อข้าตัดสินใจแล้วว่าจะไปยังแคว้นจิ้น ย่อมต้องอาศัยนามสกุลจ้าวเข้าพบ

บุคคลผู้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้รอบรู้อนัดบัหนึ่งแห่งแคว้นจิ้นดูสกัครา

“ลุกขึ้นเถดิ เจ้ายนิดไีปเช่นนี้ เป็นข้าที่ต้องขอบคุณเจ้า ตลอดทางข้ายงั

ต้องรบกวนใหเ้จ้าช่วยดูแลร่างกายที่อ่อนแอของข้าดว้ย” จา้วไป๋หลูป่ระคองข้า

ขึ้นมา

“ซื่อจื่อ แคว้นจิ้นมคีนต่างเผ่าอยู่มากหรอื ข้าเหน็ที่ปรกึษาเมิ่งถานกด็ู

มคิล้ายชาวจงหยวน จมูกโด่ง ดวงตาคมลกึ กลบัคล้ายคนจากทางเหนอื”

“มารดาเขาเป็นชาวเผ่าตี๋ทางเหนอืจรงิๆ ใบหน้าเขาคล้ายมารดา ใครที่

ได้เหน็กร็ู้ได้โดยพลนั”

“เช่นนั้นปานแดงที่ปลายคิ้วเขากม็มีาแต่ก�าเนดิหรอื” ข้าเดด็กิ่งต้าเย่จาก

ธารน�้าข้างทางมาเกบ็ไว้ในอกเสื้อ ทั้งยงัเลอืกต้นหญ้าก้านยาวแขง็แรงอกีสอง

สามก้านมานั่งสานเป็นถุงอยู่ข้างจ้าวไป๋หลู่

“อื้อ คงจะมมีาตั้งแต่อยูใ่นครรภ์มารดา ยามแรกคลอดขนาดกเ็ลก็เพยีง

เมลด็ข้าวฟ่าง ภายหลงัเมื่อเตบิโตขึ้นจงึเหน็ได้ชดัเจน อย่างไรหรอื เจ้ารู้สกึว่า

เขาอปัลกัษณ์หรอื”

“หาได้คดิเช่นนั้น เพยีงเกรงว่ารปูลกัษณ์เช่นนี้คงมทิ�าให้บดิาเขาชอบใจ

นกั”
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“ท่านพ่อมเิหน็รูปลกัษณ์ เดก็น้อย เจ้า... เจ้าวางกบัดกัลวงข้า!” จ้าวไป๋- 

หลูพ่ลนัได้สต ิทั้งอบัอายและโกรธเคอืงเป็นอย่างยิ่ง “ตลอดมาหมงิอี๋มกักลา่ว

ว่าเจ้ามากเล่ห์ ข้าประมาทเจ้าเกนิไปจรงิๆ”

“แม้ซื่อจื่อไม่กล่าว เมื่อเดินทางถึงแคว้นจิ้นข้าย่อมต้องรู้เช่นกันว่า

แท้จรงิแล้วเขา ‘จางเมิ่งถาน’ กค็อื ‘จ้าวอู๋ซวี่’ ”

“เรื่องนี้หงอวิ๋นเอ๋อร์ย่อมต้องหาโอกาสอธบิายต่อเจ้าให้กระจ่าง บดันี้มา

ถูกข้าเปิดเผย เขาคงโกรธเคอืงนกั”

“ซื่อจื่อเพยีงท�าเป็นไม่รู้เท่านั้น ก่อนเดนิทางถงึแคว้นจิ้น หากเขาบอก

ความจรงิแก่ข้า ข้าย่อมเหน็เขาเป็นสหายรู้ใจ แต่ถ้ายงัปิดบงัต่อไป เช่นนั้นคง

เป็นได้เพยีงคนรู้จกัผวิเผนิ”

“เจ้าเกดิความแคลงใจขึ้นตั้งแต่เมื่อใด” จ้าวไป๋หลู่ถามอย่างสงสยั

“เพียงตั้งใจ รถม้า เสื้อผ้าอาภรณ์ หรือดาบต่างปกปิดได้ แต่ความ

เคารพเชื่อฟังของผู้ใต้บงัคบับญัชามอิาจปิดบงั ยามพบเขาที่จวนองค์รชัทายาท

แห่งฉนิ แม้เขานั่งอยู่ตรงที่นั่งต�าแหน่งต�่าที่สุด แต่เมื่อ ‘จ้าวอู๋ซวี่’ ผู้นั้นสนทนา

กับไท่จื่อซ่าง สายตากลับเหลือบไปทางเขาอยู่เนืองๆ มิคล้ายสอบถามความ

เหน็ แต่เป็นการขอค�ายนืยนั ภายหลงัเมื่อข้าน�าสุรามาส่งเขาเดนิทางที่นอกเมอืง

ยง รถทั้งขบวนต่างหยดุอยูท่ี่นั่นเพื่อรอเขาผู้เดยีว ขณะที่สหีน้าของเหลา่ทหาร

กลบัไร้แววต�าหนกิล่าวโทษ หลายวนันี้ยิ่งชดัเจนขึ้น จนข้าเกดิสงสยัว่าองครกัษ์

ของซื่อจื่อเหล่านี้กเ็ป็นเขาฝึกฝนให้ท่านด้วยใช่หรอืไม่”

“ถูกต้องแล้ว หงอวิ๋นเอ๋อร์เป็นผู้ฝึกฝน” เมื่อเหน็ข้าคาดเดาได้ถูกต้อง 

จ้าวไป๋หลู่กป็รบมอืพลางกล่าวกลั้วหวัเราะอย่างอดมไิด้

“ซื่อจื่อ ท่านยังหัวเราะได้อีกหรือ ทั้งที่คนใกล้ตัวต่างเป็นทหารของ 

น้องชายสายรอง หากมใิช่ท่านไว้ใจเขามากเกนิไป กเ็ป็นฐานะของเขา... จ้าวอูซ๋วี่

ที่ต�่าต้อยยิ่งนกั จนมอิาจคุกคามต�าแหน่งซื่อจื่อของท่านได้”

“หากเขาต้องการต�าแหน่งซื่อจื่อนี้ ข้าจะประคองสองมอืมอบให้ในทนัท ี

เสยีดายนกัที่เขามต้ิองการ ดงึดนัจะประคบัประคองคนไร้ความสามารถเช่นข้า”



26
อาสือ สตรีผู้พลิกแผ่นดิน เล่ม 2

จ้าวไป๋หลู่ถอนหายใจเบาๆ ท่ามกลางความจนใจยังแฝงความรู้สึก

เสยีดายไว้หลายส่วน

ที่แคว้นฉนิ ไท่จื่อซ่างกบักงจื่อลี่ต่อสู้ตอบโต้กนัเพื่ออ�านาจ มริูเ้บื้องหลงั

ใช้เล่ห์กลไปมากมายเพยีงใด สูญสิ้นชวีติคนไปเท่าไร ทว่าพี่น้องตรงหน้าคู่นี้

กลบัมหิลงละเลงิในอ�านาจ เปิดเผยจรงิใจต่อกนั ช่างน่าซาบซึ้งยิ่งนกั

ผ่านไปครู่หนึ่งจ้าวอู๋ซวี่กับหมิงอี๋ก็เดินออกมาจากหมู่บ้าน เห็นสีหน้า 

ไม่เป็นธรรมชาตอิย่างยิ่งของจ้าวไป๋หลู่ ข้าจงึรบีส่งเสยีงกระแอม

“เรยีนซื่อจื่อ เดมิที่นี่มสีี่สบิสามครวัเรอืน มผีูค้นอยู่ทั้งสิ้นเก้าสบิหกคน 

บดันี้เหลอืเพยีงยี่สบิเอด็คน ในจ�านวนนั้นเป็นผู้มกี�าลงัแขง็แรงสบิห้าคน การ

ก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือน เมื่อครู่ข้าทิ้งทหาร

ซึ่งสนัทดัด้านการก่อสร้างไว้ที่นี่จ�านวนหนึ่ง พยายามเร่งช่วยชาวบ้านก่อสร้าง

บ้านเรือนซึ่งถูกเผาท�าลายเสียหายให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนจะมาถึง” จ้าวอู๋ซวี่

รายงานอย่างเป็นล�าดบัชดัเจน

“ดยีิ่งนกั!” จ้าวไป๋หลู่หนัมองอาหยางซึ่งยนือยูเ่บื้องหลงัเขาคราหนึ่งแล้ว

จงึถามขึ้นอกี “เดก็คนอื่นๆ ต่างหาญาตพิี่น้องพบแล้วหรอื”

“อื้อ สองคนหาพบแล้ว อีกสี่ถูกคนในหมู่บ้านแบ่งกันรับไปเลี้ยงดู  

อาหยางมยินิดอียู่ในหมู่บ้านต่อไป เช่นนั้นท่านโหรกพ็าตวัไปด้วยเถดิ”

“ดยีิ่ง! เช่นนั้นพวกเรากร็บีเดนิทางกนัเถดิ” จ้าวไป๋หลู่ปัดเศษหญ้าตาม

เสื้อผ้าออกพลางลุกขึ้นยนื “หมงิอี๋ ไปนั่งรถม้าของข้าเถดิ”

หมงิอี๋มองข้าคราหนึ่ง ก่อนพาอาหยางเดนิตามจ้าวไป๋หลู่ไป

จ้าวอู๋ซวี่หาคนขบัรถม้ามาบงัคบัรถ ขณะตนเองเข้ามานั่งรถม้าร่วมกบั

ข้าแล้วถาม “เมื่อครู่เจ้าสนทนาสิ่งใดกบัซื่อจื่อ”

“ซื่อจื่อเชญิข้าไปยงัซนิเจี้ยง ข้าตอบตกลงแล้ว” ข้ายิ้ม ยงัคงสานถงุจาก

หญ้าต่อ

“ก่อนนี้เจ้ามไิด้กล่าวว่า...”

“ข้าเปลี่ยนใจแล้ว ข้าอยากไปพบไท่สื่อโม่แห่งแคว้นจิ้น ได้ยินว่าเขา



เหวินเจียนจื่อ
27

เชี่ยวชาญศาสตร์การท�านายยิ่งนกั ทั้งยงัมคีวามสามารถรอบรูเ้ลศิล�้าเหนอืผู้ใด”

“เช่นนั้นเจ้าจะพกัอาศยัอยู่ที่ใด เรอืนของซื่อจื่อเกรงเจ้าจะมอิาจอยู่ได้ 

สตัว์น้อยใหญ่มากมายเป็นฝูง คนอยู่มไิด้หรอก” เขายกมุมปากยิ้ม ขณะขยบั

ตวัมาตรงหน้าข้าและเอ่ย “มาพกัอยู่กบัข้าดหีรอืไม่”

“อย่างไร ท่านมเีรอืนของตนเองอยูใ่นจวนสกลุจ้าวด้วยหรอื” ข้าจบัจ้อง

ดวงตาเขาพลางเอ่ยเย้าหยอก

“ไยเจ้าจงึต้องเปิดโปงข้าด้วยเล่า เหตทุี่ข้าปิดบงัฐานะแท้จรงิกด้็วยความ

บงัเอญิ” รอยยิ้มที่มุมปากเขามเิปลี่ยนแปลง ขณะยกมอืค�านบัขออภยัแก่ข้า

“ท่านกล่าวสิ่งใด ข้าหาเข้าใจไม่”

“เจ้าย่อมเข้าใจดี เมื่อยังเล็กข้าถูกท่านพ่อส่งไปรับราชการที่แคว้นฉิน 

กล่าวว่ารบัราชการ แท้จรงิหามเีรื่องส�าคญัใดต้องท�า อกีทั้งชาตกิ�าเนดิของข้า

นั้นต�่าตอ้ย ชาวฉนิมใิห้ความส�าคญัแก่ข้า ด้วยเหตนุี้ข้าจงึเปลี่ยนฐานะกบัเมิ่ง-

ถาน เขามารบัราชการแทนข้า ส่วนข้าออกท่องเที่ยวไปยงัแคว้นต่างๆ แทนเขา”

“ท่านช่างท�าการแลกเปลี่ยนได้ดียิ่งนัก รู้ได้อย่างไรว่าข้าคาดเดาฐานะ

ของท่านได้แล้ว ตวัท่านหาได้มพีริุธใดแม้แต่น้อย”

“สหีน้าท่านพี่มอิาจโป้ปด เขาเกบ็ความลบัมไิด้ เมื่อครู่เขารบีร้อนลาก 

หมงิอี๋จากไปกด็้วยต้องการเปิดโอกาสให้ข้าแก้ต่างมใิช่หรอื อาสอื ส�าหรบัเจ้า 

ข้าเป็นจางเมิ่งถานหรอืจ้าวอู๋ซวี่ต่างกนัด้วยหรอื”

ข้าส่ายหน้า หยิบกิ่งต้าเย่ซึ่งเด็ดไว้ก่อนนี้ออกจากอกเสื้อ รูดส่วนใบ 

ใส่ในถุงหญ้าสาน แล้วน�าไปให้เขาผูกไว้ที่เอว “อกีครู่เข้าไปในป่าจะมยีุงชุกชุม

นกั ท่านแขวนสิ่งนี้ไว้จะช่วยป้องกนัให้มถิูกกดัมากนกั”

“เจ้าไม่โกรธแล้วหรอื” จ้าวอู๋ซวี่ก้มหน้ามองข้า

“หรอืว่าใบไม้เหล่านี้ของข้าจะมไิด้มสีรรพคุณไล่ยุง แต่เป็นล่อยุง เอา

เป็นว่าเมื่อถงึช่วงกลางคนืท่านกจ็ะรู้ค�าตอบของข้าเอง”

“อะไรนะ!”

เหน็สหีน้าตื่นตะลงึของเขาแล้วข้าอารมณ์เบกิบานนกั
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ปลายฤดูใบไม้ผลิ ยุงป่าในภูเขาเริ่มมากขึ้น เพียงหนึ่งราตรี ล�าคอ 

ซึ่งโผล่พ้นอาภรณ์ของจ้าวอู๋ซวี่ก็ถูกกัดจนเต็มไปด้วยตุ่มแดง ทว่าเขากลับ

อดทนได้เก่งยิ่งนัก ยามกลางวันข้ามิเคยเห็นเขาใช้มือเกาหรือแสดงสีหน้า

ร�าคาญใจแม้แต่น้อย เขาสามารถอดกลั้น แต่ข้ากลับทนมองต่อไปมิได้ นับ

จากวันนั้น ตลอดทางเมื่อเห็นสมุนไพรไล่ยุง ข้าเป็นต้องเดด็เก็บไว้ พอยาม

กลางคืนก็บดละเอียดแล้วทาไว้ที่ล�าคอเขา แต่เดมิเพยีงสถานที่นั้นมีจ้าวอู๋ซวี่

อยู่ คนอื่นๆ ล้วนปลอดภยัด ี หลายวนัมานี้คล้ายว่าเขาได้หลุดพ้นแล้ว แต่ 

ผู้อื่นกลบัต้องประสบเคราะห์ล�าบากแทน

“หลายวันนี้ยุงป่ากัดคนหนักขึ้นมากนัก!” เฮยจื่อเกาหลังมือไปมา 

ท่าทางคล้ายลงิกงัหมิะยิ่ง

“เจ้าผวิหยาบ เนื้อหนา ถูกกดัมากสกัหน่อยกเ็ป็นเรื่องสมควร ยุงยงั 

มริงัเกยีจเนื้อเจ้าที่ระคายปากเลย” ข้าเอ่ยล้อเลยีนกลั้วหวัเราะ

“ฮ!ึ เจ้าคนเนื้อนุม่ผวิละเอยีด...” เฮยจื่อขยบัมานั่งลงข้างกายข้า “วนัพรุง่

พวกเราต้องแยกจากกันแล้ว มิรู้หลังจากนี้จะมีโอกาสได้พบกันอีกหรือไม่  

เจ้ามมิสีิ่งใดจะกล่าวกบัพี่ชายผู้นี้บ้างหรอื”

“มสี ิย่อมต้องมแีน่นอน” ข้ามองแววตารอคอยของเฮยจื่อ ก่อนแสดง

ท่าททีอดถอนใจ “ข้าหวงัเพยีงวรยทุธ์ของพี่ชายจะพฒันาขึ้นอกีสกัหน่อย จากนี้

เพยีงอย่าท�าให้น้องสาวอบัอายขายหน้ากพ็อ”

“นงัหนนู้อยนี่ กล่าวอะไรน่าฟังสกัหน่อยมไิด้ร”ึ เฮยจื่อหาได้โมโหโกรธา

เช่นที่เคยเป็น เพยีงบ่นพมึพ�าอย่างขดัใจ ก่อนก้มหน้านิ่งมเิอ่ยวาจา

เหน็ท่าทเีศร้าสร้อยของเขา ข้าจงึรบีเอ่ยปลอบด้วยรอยยิ้ม “ไยจะมไิด้

พบกนัอกีเล่า จากนี้เมื่อเจ้ามเีวลาว่างกม็าหาข้าที่แคว้นจิ้น ข้าจะอยู่ที่นั่นจนถงึ

ก่อนสิ้นปีหน้า”

“เจ้าหลอกลวงข้าอกีแล้ว แคว้นจิ้นใหญ่เพยีงนี้ ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้า

อยู่ที่ไหน”

“เจ้าเพยีงมาหาข้าที่จวนสกุลจ้าว ข้าย่อมรู้ว่านางอยู่ที่ใด” จ้าวอู๋ซวี่ต่อ
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บทสนทนา กล่าวจบกม็องข้าด้วยสายตาแฝงความหมายลกึล�้าคราหนึ่ง “ที่ข้า

กล่าวถูกต้องหรอืไม่”

ข้ายิ้มน้อยๆ พลางพยกัหน้า หาได้เอ่ยโต้แย้ง

หลายวันจากนั้น พวกเราก็ลาจากกันอย่างอาลัยอาวรณ์ที่เฟิงหลิงตู้  

หมงิอี๋กบัเฮยจื่อพาอาหยางกลบัไปยงัเทยีนซู ขณะที่ข้าตดิตามพี่น้องสกุลจ้าว

ล่องผ่านแม่น�้าสายใหญ่เดนิทางไปยงัทศิตะวนัออก

เบื้องหน้าห่างออกไปไม่ไกล แคว้นจิ้น แคว้นโบราณอันยิ่งใหญ่แห่ง 

ดนิแดนจงหยวน ก�าลงัรอคอยการมาถงึของพวกเราอย่างเงยีบงนั



ยี่สิบสาม
ซินเจี้ยง เมืองหลวงแห่งแคว้นจิ้น

แคว้นจิ้นเป็นแคว้นใหญ่ในดนิแดนจงหยวน มซีนิเจี้ยงเป็นเมอืงหลวง

ทว่าส�าหรบัข้า ค�าว่า ‘จิ้น’ หาใช่เป็นเพยีงแคว้นจิ้น ก่อนอายุสี่ขวบ ค�านี้ได้

ปรากฏอยู่ในค�าเพ้อพกยามไร้สติของท่านแม่ หลังพ้นอายุสี่ขวบ มันยัง 

โลดแล่นอยู่ในสารลบัของจวนแม่ทพัแต่ละฉบบั บางทที่านแม่ของข้าอาจเป็น

ชาวจิ้น บางทบีดิาซึ่งข้ามเิคยพบหน้ากอ็าจเป็นชาวจิ้น หรอืบางท ีซนิเจี้ยงอาจ

เป็นเมอืงซึ่งข้าทั้งควรและมคิวรย่างกรายมา

หลายปีที่ผ่านมาส�าหรับเมืองซึ่งไม่คุ้นเคย ทั้งยังมีความพิเศษแห่งนี้  

ข้าเคยจินตนาการถึงไว้มากมายอย่างไร้ขอบเขต ครานี้เมื่อรถม้าของพวกเรา

เคลื่อนเข้าสู่ประตูเมืองขนาดใหญ่ของเมืองซินเจี้ยงอย่างช้าๆ ข้าพลันถูก

ทศันยีภาพภายในเมอืงท�าให้ตื่นตะลงึ

ณ สุดปลายถนนยาวสบิลี้ สิ่งซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าข้าคอืวงัที่สูง

เทียมเมฆ ต�าหนักสูงใหญ่โอ่อ่าสร้างอยู่บนบันไดสูงพันฉื่อ กระเบื้องเขียว  

เสาสแีดง มุมจั่วสลกัลวดลาย

ท่ามกลางเมฆหมอกรายล้อม ฝูงนกร่อนบินผ่านไปมาเป็นครั้งคราว 

สะท้อนเงาสีด�าที่โฉบผ่านในดวงตา ภาพที่ปรากฏในยามนี้หากผู้ใดปีนบันได



เหวินเจียนจื่อ
31

ค�้าไม้ถ่อทอดสายตาไปไกล ย่อมเกิดความรู้สึกราวกับก�าลังขี่เมฆหมอก 

ล่องลอยดั่งเทพเซยีน แล้วมองลงไปยงัสิ่งมชีวีติในเมอืงเบื้องล่างที่เหน็เป็นจดุ

เลก็ๆ ราวกบัมดแมลงตวัน้อย

“เป็นอย่างไร ตื่นตะลึงเชียวหรือ” จ้าวอู๋ซวี่ขยับเข้าใกล้ข้าพลางมอง 

ออกไปนอกรถม้าคราหนึ่ง “ข้างหน้าก็จะถึงตลาดแล้ว ที่นั่นคึกคักจอแจเสีย

ยิ่งกว่า”

ข้าพยกัหน้า ใช้แขนเสื้อปิดบงัครึ่งหน้าก่อนมองไปยงัภายนอก

ไกลออกไปเป็นตลาดทศิตะวนัตกอนัคกึคกัของเมอืงซนิเจี้ยง รถม้าวิ่ง

ขวกัไขว่ ผู้คนมากมายเบยีดเสยีด ไม่นานรถม้าของพวกเรากม็อิาจเคลื่อนต่อ

ไปได้ เหล่าบรุษุสตร ีคนเฒ่าและผูเ้ยาว์วยัต่างสวมเสื้อผ้าหลากสสีนั หอบม้วน

ผา้ ประคองโถดนิเผาบนศรีษะ แบกกระสอบอาหารชนดิเจ้าเบยีดข้า ข้าดนัเจา้

กนัจนแออดัยดัเยยีด ผู้มรีูปร่างผอมบางยงัสามารถลอดผ่าน หากคนรูปร่าง

สงูใหญ่สกัหน่อย กระทั่งขยบัเคลื่อนยงัมอิาจท�าได้ ใบหน้าพวกเขาต่างประดบั

รอยยิ้ม เหน็แผงขายสนิค้าใด พบพ่อค้าต่างชาตแิคว้นไหน พวกเขาจะเข้าไป

แย้มมอง ไม่ว่าจะซื้อหรอืไม่กต็้องไปชมเพื่อเปิดหูเปิดตา

ข้าถูกภาพความคึกคักเบื้องหน้าชักน�า เดิมยังปิดบังใบหน้าแอบมอง 

แต่พองาม ภายหลงักลบัยื่นทั้งศรีษะออกไปเลยทเีดยีว

“อย่างไรรถม้ากม็อิาจเคลื่อนที่ได้แล้ว เช่นนั้นพวกเราลงไปเดนิเล่นเสยี

หน่อยเถิด” เห็นสภาพตลาดอันคึกคักแล้วข้าก็คล้ายถูกนกกระจอกตัวหนึ่ง 

จกิทะลวงดวงใจ กระทั่งนั่งนิ่งๆ ยงัมอิาจท�าได้

“ไม่ได้ หากลงจากรถในเวลานี้อาจเดนิจนฟ้ามดื จะท�าให้พวกเรามกิลบั

ถงึจวน” จ้าวอู๋ซวี่ปฏเิสธโดยมติ้องไตร่ตรอง

ข้าเกดิความขดัใจ จงึเลกิม่านรถม้าขึ้นแล้วยื่นศรีษะออกไปอกีครา

ยามนี้เอง จอมยทุธ์พเนจรสวมอาภรณ์แปลกตากลุม่หนึ่งได้เดนิสะพาย

ดาบผ่านข้างรถม้าพอด ีเมื่อมองเหน็ข้าพวกเขากพ็ลนัชะงกั จากนั้นคนทั้งกลุม่

กห็นัหน้ามามองอย่างรวดเรว็ ข้าตกใจรบีถอยหน ีก่อนใช้มอืจบัม่านรถม้าปิด
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ลงอย่างรวดเรว็

“มอีะไรหรอื” จ้าวอู๋ซวี่ถาม

ข้ายงัมทินัเอ่ยตอบ ม่านรถม้ากถ็ูกคนเลกิขึ้นเสยีก่อน

“โอ้โฮ เป็นสาวงามของสกุลใดกัน” จอมยุทธ์พเนจรผู้ถักเปียอยู่บน

ศรีษะชะโงกหน้ามา ก่อนยื่นมอืเข้ามาหมายจะลูบหน้าข้าและยิ้มกว้าง

จ้าวอูซ๋วี่ยกแขนขึ้นขวางด้วยสหีน้าเยน็ชา เมื่อเหน็เขา จอมยทุธ์พเนจร

ผู้นั้นกค็ล้ายตื่นตกใจเป็นอย่างยิ่ง หดศรีษะกลบัไปพลนั

“บัดนี้ยังคิดอยากลงจากรถม้าไปเดินเล่นอีกหรือไม่” จ้าวอู๋ซวี่มองข้า

พลางถาม

ข้าเม้มรมิฝีปาก ก่อนส่ายหน้าอย่างเชื่อฟัง

เส้นทางในตลาดถูกผู้คนซึ่งเดินทางมาจากนอกเมืองปิดทางเอาไว้ 

สุดท้ายขบวนรถม้าจึงท�าได้เพียงเลี้ยวกลับ เปลี่ยนไปเข้าเมืองซินเจี้ยงด้วย

ประตูอื่น

เมื่อพวกเรามาถึงจวนสกุลจ้าวก็เป็นเวลาใกล้โพล้เพล้ ก่อนจะพบว่า 

ที่นอกจวนมคีนมารอต้อนรบัอยู่ก่อนแล้ว

“ซื่อจื่อกลับถึงจวนแล้ว!” บ่าวรับใช้เสียงเล็กใบหน้าขาวผู้หนึ่งขานขึ้น

เสยีงสงูอยูน่อกจวน ทนัใดนั้นบรุุษผู้มท่ีาทางคล้ายผูด้แูลจวนกเ็ดนิน�าบ่าวไพร่

ออกมา พวกเขาต่างท�าหน้าที่ทั้งจงูม้า เป็นแท่นเหยยีบเพื่อก้าวลงจากรถม้าและ

ถอืโคมไฟ เป็นที่คกึคกัจอแจอย่างยิ่ง

ข้าลงจากรถม้าตามหลงัจ้าวไป๋หลู่ไปพร้อมจ้าวอู๋ซวี่ ที่ประตูจวนมสีตรี

รูปงามผู้หนึ่งน�าเหล่าสาวใช้เดินเข้ามา หลังย่อกายค�านับจ้าวไป๋หลู่ด้วยความ

เคารพกเ็บี่ยงกายเข้ามายนืด้านหลงัเขา

ข้ากบัจ้าวอู๋ซวี่ถอยหลงัไปก้าวหนึ่ง ก่อนเดนิตามกลุ่มคนเข้าจวนไป

ได้ยินว่าสวินจีภรรยาเอกของจ้าวไป๋หลู่เป็นบุตรีของจื้อเซินผู้ล่วงลับ 

น้องสาวของจื้อเหยาผู้น�าตระกูลจื้อ ด้วยเหตุนี้เมื่อครู่ข้าจึงลอบสังเกตนาง 

หลายคราอย่างอดมไิด้ ชุดคลุมตวัยาวชวจีวสีแีดงเข้มขอบขาว หรูหราทว่ามิ
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ฉูดฉาด ปิ่นหยกรูปดอกไม้สีขาวเป็นประกาย งามชดช้อยทว่าไม่ดึงดูดจน

ยั่วเย้า ดวงหน้ากลมใส คิ้วตางามดั่งวาด นางระมดัระวงักริยิา เป็นสาวงาม 

ซึ่งหาได้ยากยิ่ง

“ท่านพ่ออยู่ที่จวนหรอืไม่” จ้าวไป๋หลู่เอ่ยถามสวนิจี

“ท่านพ่อพากลุ่มองครักษ์ออกไปล่าสัตว์เมื่อวันก่อน อีกสองวันถึงจะ

กลบัมาเจ้าค่ะ” สวนิจตีอบเสยีงอ่อนหวาน

“หงอวิ๋นเอ๋อร์ เจ้ากลบัเรอืนไปก่อนเถดิ รอท่านพ่อกลบัมาพวกเราค่อย

เข้าพบท่านพร้อมกนั”

“ขอรบั” จ้าวอู๋ซวี่ค�านบัก่อนถอยออกไป 

ข้าคดิจะแยกตวัไปพร้อมเขา แต่กลบัถูกจ้าวไป๋หลู่เรยีกเอาไว้ เขาเอ่ย

กับสวินจีผู้อยู่ข้างกาย “เจ้าไปจัดห้องหับให้เด็กน้อยผู้นี้ แล้วส่งสาวใช้ปราด

เปรื่องสกัสองคนไปรบัใช้นางด้วย”

“นี่คอื... สตรทีี่ซื่อจื่อรบัเข้ามาใหม่หรอืเจ้าคะ” สวนิจมีองข้าด้วยสหีน้า

ค่อนข้างกระอกักระอ่วน

“นางเป็นเดก็ฉลาดเฉลยีวผู้หนึ่ง ข้าคดิจะหาโอกาสส่งไปยงัจวนไท่สื่อ 

แต่หลายวนันี้คงต้องรบกวนให้เจ้าช่วยดแูล” กล่าวจบจ้าวไป๋หลูก่ห็นัมาเอ่ยกบั

ข้าด้วยรอยยิ้ม “แท้จรงิแล้วเรอืนของข้านั้นสนุกสนานนกั ไม่จอแจ ทั้งยงัไม่มี

กลิ่นเหมน็ เจ้าอย่าไปฟังหงอวิ๋นเอ๋อร์กล่าวเหลวไหล วนัพรุ่งข้าจะพาเจ้าเดนิดู

รอบๆ”

“ขอบคุณซื่อจื่อ” ข้าย่อกายค�านบัก่อนหยุดยนืรอ

สวนิจเีดนิตามจ้าวไป๋หลู่เข้าไปในเรอืน เนิ่นนานกว่านางจะเดนิน�าสาวใช้

ออกมาอย่างช้าๆ

“เงยหน้ามาให้ข้าดูเสยี!” น�้าเสยีงของนางไม่เป็นมติร

ข้าเงยหน้าขึ้นน้อยๆ แต่ยงัหลุบตาลงด้วยท่าทางเคารพนบนอบ

ผ่านไปนานนกันางกก็ระแอมเบาๆ น�้าเสยีงแสดงความร้อนรนเลก็น้อย 

“อายุเท่าไรแล้ว เป็นคนที่ใด พบกบัซื่อจื่อได้อย่างไร”
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“เพิ่งสบิสี่ปีเตม็ ข้าน้อยเป็นชาวฉนิ พบกบัซื่อจื่อที่จวนโอรสล�าดบัที่สี่

ของฉนิป๋อเจ้าค่ะ”

“พานางไปพกัผ่อนที่ห้องเลก็ของเรอืนตะวนัตก วนัพรุ่งหลงักนิอาหาร

เช้า แต่งกายให้นางเสรจ็เรยีบร้อยแล้วพามาพบซื่อจื่อ” สวนิจเีอ่ยสั่งการสาวใช้

ด้านหลงั

“เจ้าค่ะ”

สาวใช้สองนางพาข้าเดนิอ้อมอยู่ในจวนสกุลจ้าวเป็นเวลานาน สุดท้าย

ก็หยุดฝีเท้าลงตรงหน้าประตูเรือนเล็กอันเงียบสงบ เรือนเล็กหลังนี้ตั้งอยู่ที่ 

มุมหนึ่งของสวนดอกไม้ ค่อนข้างเก่าโทรม แต่ข้าวของเครื่องใช้ครบครนั นบั

เป็นสถานที่พกัอาศยัที่ดแีห่งหนึ่ง

ข้าบอกลาสาวใช้ทั้งสอง ก่อนหยิบเสื่อกกผืนหนึ่งมาปูนั่งใต้ชายคา 

นอกเรอืน

ยามนี้อาทิตย์อัสดงสีเพลิงแขวนอยู่เหนือยอดเขาซึ่งห่างไกลสุดสายตา 

รัศมีแดงเจิดจ้าล้อมรอบราวกับไฟป่าโหมกระหน�่าลุกไหม้ยอดเขา สีฟ้าส่วน

สุดท้ายเหนือท้องฟ้าสลายไป สรรพสิ่งโดยรอบถูกปกคลุมด้วยล�าแสงสีแดง

คล�้า ก�าแพงสูง ภูเขาจ�าลอง และรั้วไม้ ยามเมื่อมองไปยงัสภาพเรอืนและสวน

อนัไม่คุน้เคยเบื้องหน้า ความรู้สกึซึ่งมอิาจอธบิายพลนัทะลกัทลายขึ้นในใจข้า... 

ข้ามายงัแคว้นจิ้น เข้าพกัในจวนของจ้าวยางเสนาบดแีห่งแคว้นจิ้นเช่นนี้เอง...

หนึ่งปีก่อนหากมีคนบอกข้าว่าภายภาคหน้าข้าจะต้องเดินทางออกจาก

แคว้นฉนิ ออกจากจวนแม่ทพั ข้าย่อมมเิชื่อ อนัที่จรงิจนกระทั่งวนันี้ ข้ายงัคง

รูส้กึว่าทกุสิ่งที่เกดิขึ้นในหลายเดอืนที่ผ่านมา เป็นดั่งความฝันอนัสบัสนวุน่วาย

และไม่คุ้นเคย

“เจ้าก�าลังคิดสิ่งใดอยู่” ระหว่างก�าลังเหม่อลอย คนผู้หนึ่งมายืนด้าน

หลงัข้าอย่างเงยีบงนั

ข้าหาได้หนักลบั เพยีงสดูลมหายใจเข้าลกึและเอ่ย “มไิด้คดิสิ่งใด เพยีง

แปลกใจว่าเหตุใดตนเองจงึวกไปวนมาและตามท่านมายงัแคว้นจิ้นได้จรงิๆ”
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“เช่นนั้นเวลานี้เจ้าก�าลังเสียใจที่ไม่ตามข้ามาตั้งแต่คราที่จวนรัชทายาท

แคว้นฉนิใช่หรอืไม่” จ้าวอู๋ซวี่หวัเราะพลางนั่งลงข้างกายข้า สหีน้าเตม็ไปด้วย

แววหยอกล้อ

ข้าจับจ้องไปยังทิวทัศน์ยามอาทิตย์อัสดงพลางทอดถอนใจเสียงเบา 

“หากมใิช่เพราะเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นภายหลงัเหล่านั้น แม้ท่านจะถอืดาบพาดคอ

ข้า ข้าก็ไม่มีวันตามท่านมายังแคว้นจิ้น มนุษย์ต่างต้องผ่านความเจ็บปวดจึง

จะยอมปล่อยวาง”

“เช่นนั้นเวลานี้เจ้าปล่อยวางแล้วหรอื”

“ความเจบ็ปวดนั้นเจบ็ปวดอย่างลกึล�้าที่สุดแล้ว แต่จะปล่อยวางลงได้

เมื่อไรกลบัมอิาจรู้ได้” ข้ายิ้มเย้ยหยนัตนเอง ก่อนก้มหน้าลงมเิอ่ยวาจาอกี

จ้าวอู๋ซวี่มองข้าคราหนึ่ง เขาเพียงนั่งอยู่ท่ามกลางแสงตะวันรอนเป็น

เพื่อนข้าอย่างเงยีบงนั

เวลาคล้อยผ่านดั่งสายน�้า เงาของอาทติย์ยามสนธยาค่อยๆ เคลื่อนสู่

ใต้ชายคา สายลมพดัผ่าน กลบีดอกไม้สขีาวบรสิุทธิ์กลบีหนึ่งร่วงหล่นลงบน

ผนืเสื่อ ณ บรเิวณซึ่งแสงสว่างและเงามดืตดัผ่านอย่างพอดบิพอดี

จ้าวอู๋ซวี่โน้มกายหยบิกลบีดอกไม้ทรงช้อนขึ้นมา ก่อนวางลงบนมอืข้า

อย่างแผ่วเบา “นี่คอืดอกมู่หลนัหยกขาวซึ่งมชีื่อเสยีงที่สุดในแดนจิ้น ร่วงหล่น

ในเดอืนสองของฤดใูบไม้ผล ิปลายฤดรู้อนจงึจะเบ่งบานอกีครา ดอกไม้มเีวลา

ร่วงโรยจากลา มนุษย์กเ็ช่นกนั เรอืนตะวนัตกของจวนแห่งนี้ปลูกต้นมู่หลนันี้

กว่าร้อยต้น ทั้งยังเป็นต้นไม้เก่าแก่อายุเกินสิบปี ยามเมื่อดอกไม้เบ่งบาน 

ทวิทศัน์จะงดงามมากทเีดยีว หากเจ้ายนิด ีวนัหลงัข้าจะพาไปชม”

ข้าก้มลงมองกลีบดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ราวกับหยกกลางฝ่ามือพลาง 

เอ่ยปาก “เหตุใดสกุลจ้าวของพวกท่านจึงยอมพาคนไร้ประโยชน์เช่นข้ามายัง

แคว้นจิ้น”

ได้ยนิเช่นนั้นจ้าวอูซ๋วี่กพ็ลนัตื่นตะลงึ ทว่ากห็วัเราะขึ้นมา “ไร้ประโยชน์? 

หมอหญงิรูปโฉมงดงามเช่นเจ้าย่อมมไิร้ประโยชน์ กลบัเป็นเจ้า...” เขายื่นนิ้ว
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ทั้งสองมาบบีคางข้าให้หนัหน้ามา “ในใจเจ้าก�าลงัคดิสิ่งใด มต้ิองการเกยีรตยิศ

ความรุง่เรอืงซึ่งกงจื่อแห่งแคว้นฉนิหยบิยื่นให้ กลบัตดิตามกลุม่คนซึ่งไร้ความ

ข้องเกี่ยวอย่างพวกข้ามายังแคว้นจิ้นด้วยเหตุใด ข้าเห็นว่าผู้ที่น่าฉงนที่สุดใน

ที่นี้ควรเป็นเจ้าต่างหากเล่า”

“ข้า...” แต่เดมิข้าเข้าใจว่าจะสามารถสบืรู้บางสิ่งจากปากจ้าวอู๋ซวี่ ทว่า

ครานี้กลบัถกูประโยคหนึ่งของเขาปิดปากเสยีสนทิ ถกูแล้ว! ไม่ว่าสกลุจ้าวแห่ง

แคว้นจิ้นเกี่ยวข้องอนัใดกบัเทยีนซู ไม่ว่าสาเหตุที่พวกเขาพาข้ามายงัแคว้นจิ้น

คอืสิ่งใด อย่างไรผู้ซึ่งตดัสนิใจตดิตามมากค็อืตวัข้าเอง

“ท่านโหรหมงิอี๋คอืคนของสกุลจ้าวใช่หรอืไม่” ข้าดงึมอืจ้าวอู๋ซวี่ที่ก�าลงั

บบีคางข้าออก

จ้าวอู๋ซวี่เอนร่างพงิผนงัเรอืนด้านนอกพลางเอ่ยเสยีงเรยีบ “หมงิอี๋เป็น

สหายเก่าของพี่ชายข้า เดมิเขาเป็นชาวเว่ย ห้าปีก่อนระหว่างที่เขาศกึษาศาสตร์

ของการท�านายกบัไท่สื่อโม่อยูใ่นเมอืงซนิเจี้ยงกพ็กัอาศยัอยู่ที่จวนพวกเรา บดันี้

แม้จะเดนิทางมเิป็นกจิวตัร แต่เขากย็งัตดิต่อกบัท่านพี่อยู่เสมอ”

“ท่านบอกว่าหมิงอี๋เป็นลูกศิษย์ของไท่สื่อโม่หรือ” ค�าตอบนี้ท�าให้ข้า 

คาดไม่ถงึยิ่งนกั

“นบัเป็นเช่นนั้น”

“แท้จรงิแล้วไท่สื่อผู้นี้เป็นคนเช่นไร”

“เป็นผู้ซึ่งราวกับเป็นเทพเซียน” ขณะที่อาทิตย์อัสดงเหนือเหลี่ยมเขา 

ลาลบั จ้าวอู๋ซวี่จบัจ้องแสงโพล้เพล้สมี่วงเข้มซึ่งเลอืนรางลงเรื่อยๆ พลางเอ่ย

ด้วยรอยยิ้ม

“เทพเซยีน?”

“วันหนึ่งเมื่อยี่สิบเก้าปีก่อนได้เกิดสุริยคราส ราตรีนั้นท่านพ่อฝันเห็น

เด็กน้อยเปลือยกายคนหนึ่งเต้นระบ�าไปพร้อมเสียงดนตรี จึงน�าเหตุการณ์ 

ทั้งสองนี้ไปถามถงึค�าท�านายจากไท่สื่อ ไท่สื่อตอบว่า ‘หกปีในเดอืนเดยีวกนันี้ 

อู๋จกับุกเข้าสู่อิ่ง169! สุดท้ายมอิาจต้าน จกับุกอิ่ง จ�าเลอืกปีเกงิเฉนิ170 ตะวนั
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จนัทรา ณ ต�าแหน่งดาวเฉนิเหว่ย171 ในวนัเกงิอู่172 จกัได้รบัผลสนอง อคัคี

ข่มโลหะ จึ่งมอิาจได้ชยั’ ไท่สื่อโม่อาศยัหลกัการเสรมิและข่มกนัของปัญจธาตุ 

ท�านายว่าแคว้นอู๋กับแคว้นเล็กๆ ของชนเผ่าทางใต้จะบุกเข้าตีเมืองอิ่ง เมือง

หลวงแห่งแคว้นฉู่ ปีนั้นแคว้นฉู่แขง็แกร่ง แคว้นอู๋อ่อนแอไร้ก�าลงั ผู้คนต่าง

ครหาว่าไท่สื่อกล่าววาจาเหลวไหล แต่ว่า...”

“ภายหลงักเ็ป็นที่ประจกัษ์ว่าเขากล่าวได้ถูกต้อง อู่จื่อซวี173 บุกตแีคว้น

ฉู่ ห้าศกึต่างได้ชยั มเิพยีงเข้าสู่เมอืงอิ่ง เมอืงหลวงแห่งฉู่ ยงัขุดสุสานฉู่หวาง

และเฆี่ยนตพีระศพของพระองค์ด้วย”

“ออื... ภายหลงัไท่สื่อโม่กเ็ป็นที่รู้จกัของเหล่าผู้ครองแคว้นทั่วหล้าจาก

การท�านาย เมื่อมเีรื่องส�าคญัใด ท่านพ่อจงึต้องถามค�าท�านายจากไท่สื่อก่อน”

“เมื่อครู่ยามที่ข้าเข้าสู่จวน ได้ยนิซื่อจื่อกล่าวว่าจะส่งข้าไปยงัจวนไท่สื่อ 

ไท่สื่อโม่ผู้นี้รบัลูกศษิย์หญงิด้วยหรอื”

“ยงัมถิงึยามเข้าห้องนอน ไยเจ้าจงึเคลิ้มฝันเสยีแล้ว” จ้าวอู๋ซวี่ยดืตวันั่ง

หลงัตรง ก่อนเอ่ยอย่างจรงิจงั “เขารบัเพยีงศษิย์ชาย มริบัสตร ีคราก่อนที่เขา

รบัหมงิอี๋เป็นศษิย์กเ็ป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้ว บดันี้ส�านกัของเขามศีษิย์ชายเพยีง

สองคน ต่างเป็นผูม้ากความสามารถที่มเิปิดเผยตวั เหตทุี่ข้ากบัท่านพี่ไตร่ตรอง

จะส่งเจ้าไปยังจวนเขา เพียงต้องการขอต�าแหน่งโหรหญิงให้เจ้าไว้ป้องกันตน 

มิเช่นนั้นจากรูปลักษณ์เจ้าและความอดทนของสวินจี มิพ้นสิบวันย่อมต้อง 

169 เมอืงอิ่ง ปัจจุบนัอยู่ในเขตมณฑลหูเป่ย
170 ชื่อเรยีกรอบหนึ่งในฐาน 60 ตามแผนภมูสิวรรค์ ซึ่งประกอบด้วยอกัษรจนีสองตวั แบ่ง
เป็นราศบีนกบัราศลี่าง
171 ดาวเฉนิเหว่ย ดาวดวงสุดท้ายที่ต�าแหน่งปลายหางของกลุม่ดาวในทศิมงักร (ทศิตะวนั
ออก)
172 เกงิอู่ ชื่อเรยีกรอบหนึ่งในฐาน 60 ตามแผนภูมสิวรรค์ ซึ่งจะประกอบด้วยอกัษรจนี
สองตวั แบ่งเป็นราศบีนและราศลี่าง
173 อู่จื่อซว ีขุนนางต้าฟูแห่งแคว้นอู๋
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มีคนเหยียบย่างเข้าจวนมาขอเจ้าจากซื่อจื่อเป็นแน่ ถึงยามนั้นไม่ว่ามอบให ้

หรอืไม่ หรอืยกเจ้าให้ผู้ใด ล้วนเป็นความวุ่นวายทั้งสิ้น”

โหรหญงิ... ถูกต้องแล้ว อย่างไรสตรกีเ็ป็นสิ่งของที่ส่งมอบให้กนัไปมา 

แม้ตัวข้ามินับเป็นสมบัติของพวกสกุลจ้าว แต่เมื่อถึงเวลานั้น เกรงว่าจะไร้

อ�านาจปฏเิสธเช่นกนั

“อาสอื เจ้าจ�าต้องเข้าใจเรื่องหนึ่ง ในสายตาผู้คนทั่วไป สตรเีช่นเจ้านั้น

เป็นดั่งไข่มุกราตรหีรอืเขากเิลน หากไร้เจ้าของกจ็ะถูกคนชั่วช้าฉกฉวยแย่งชงิ

มจิบสิ้น หากตกอยู่ในมอืตระกูลธรรมดาทั่วไปกจ็ะถูกส่งตวัไปเป็นของก�านลั

แก่ผู้มฐีานะสูงกว่า และเปลี่ยนมอืผู้ถอืครองไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด จนถงึวนัที่

เจ้าอายุมากขึ้น รูปโฉมโรยรา ด้วยเหตุนี้ วิธีการดีที่สุดที่ข้าคิดได้ในเวลานี้ 

กค็อืหาที่พึ่งพงิให้เจ้า ที่พึ่งพงิซึ่งมมิผีู้ใดกล้าเอ่ยขอเจ้าจากเขา ซึ่งที่พึ่งพงินั้น

ย่อมมิใช่ตระกูลขุนนาง มิใช่เชื้อสายผู้ครองแคว้น เป็นได้เพียงเทพเซียน

เท่านั้น”

วาจาของจ้าวอู๋ซวี่ข้าเข้าใจดี ด้วยเหตุนี้แม้ในใจจะเต็มไปด้วยความ 

จนใจ ทว่ากซ็าบซึ้งยิ่งที่มคีนทุ่มเทไตร่ตรองวางแผนเพื่อข้าเช่นนี้

“ข้าเข้าใจ ขอบคุณท่านมาก”

“เจ้าอย่าได้รีบร้อนขอบคุณข้าเลย ไท่สื่อโม่มีนิสัยหยิ่งทะนง เมื่อเห็น

รูปโฉมอันจะน�าพาความวุ่นวายของเจ้า กระทั่งรับเจ้าเป็นโหรหญิงยังอาจ 

มิยินยอม ถึงยามนั้นข้าคงท�าได้เพียงจับเจ้าท�าลายโฉมและน�ามาเป็นสาวใช้ 

ของตนเอง”

“เช่นนั้นคงลดความยุง่ยากไปได้มาก” ข้าพยกัหน้าพลางส่งเสยีงหวัเราะ 

เหลอืบเหน็มอืซึ่งวางไว้ข้างบรเิวณขาของจ้าวอู๋ซวี่อย่างไม่ตั้งใจ นิ้วมอืเขาเหน็

ข้อต่อนิ้วชดัเจน เรยีวยาวงดงาม ทว่ายามนี้กลบัเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นจนด�า

ขะมุกขะมอม เมื่อมองสูงขึ้นไป บนกายของเขายงัคงสวมชุดคลุมส�าหรบัเดนิ

ทางเมื่อก่อนหน้า ผมเผ้ายุ่งเหยงิเลก็น้อย

“จรงิส ิเดนิทางมานานกว่าครึ่งเดอืนเช่นนี้ ไยท่านจงึมกิลบัไปพกัผ่อน 
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มาหาข้าด้วยธุระใดหรอื”

“เจ้าเพิ่งนกึถามข้าได้ในยามนี้หรอื” เขาปัดฝุ่นดนิที่ชายเสื้อพลางลุกขึ้น

ยนื “ข้าเกรงว่าเจ้าที่เพิ่งมาถงึที่นี่ตวัคนเดยีวจะมคิุ้นเคยและหวาดกลวั จงึคดิ

มาสนทนาเป็นเพื่อน บดันี้เมื่อเจ้าต้องการไล่ข้ากลบัไป กค็งจะมเิป็นอะไรแล้ว” 

เขาเอ่ยพลางก้มหน้าลง หยบิขลุ่ยดนิเผาจากอกเสื้อโยนมาให้ข้า “ระหว่างทาง

ได้ยนิหมงิอี๋กล่าวว่าเจ้าชอบเป่าขลุ่ยดนิ จงึกลบัเรอืนไปน�ามาเลาหนึ่ง เกบ็ไว้

เป่าเถดิ ข้าขอตวัก่อน”

“ขอบคุณมาก” ข้าก�าขลุ่ยดินเผาซึ่งยังเหลือไออุ่นจากกายของเขาด้วย

ความตื่นตะลงึ ขณะที่ขอบตาร้อนผะผ่าว 

จากแคว้นไกลพันลี้ในสถานที่อันไม่คุ้นเคยแห่งนี้ กลับยังมีคนผู้หนึ่ง

เข้าใจความสบัสน ความสขุ ความหวาดกลวั และความไร้ที่พึ่งพงิของข้า ความ

รู้สกึซึ่งกระทั่งตวัข้าเองยงัมแิน่ใจ เขากลบัรบัรู้ได้อย่างชดัเจนถงึเพยีงนี้...

ราตรแีรกในจวนสกลุจ้าวนบัว่าข้านอนหลบัได้สนทิพอควรทเีดยีว

เช้าตรู่วันต่อมา สาวใช้ได้น�าเสื้อตัวสั้นกับกระโปรงผ้าแพรเนื้อบางมา

มอบให้ข้า เสื้อตัวสั้นเป็นสีเหลืองสดใสมาคู่กับกระโปรงพื้นสีเขียวปักลาย

ดอกไม้ใบหญ้า นางประดบัผมข้าด้วยผ้าถกัรดัผมหลากส ีแต่งกายให้ข้าด้วย

สีฉูดฉาดที่มากเกินควรนี้จนกลายเป็นดอกไม้จืดจางกลางฤดูใบไม้ผลิ ท�าให้

ข้ากระอกักระอ่วนใจยิ่ง

ยามเมื่อยงัอยูท่ี่แคว้นฉนิ ข้าเคยได้ยนิค�าเล่าลอืว่าจ้าวยางเสนาบดแีห่ง

แคว้นจิ้นเคยสร้างเมอืงของตนขึ้นที่ฝั่งตะวนัออกเฉยีงเหนอืของเมอืงซนิเจี้ยง 

วงัในเมอืงงดงามหรูหรา โอ่อ่าสูงตระหง่าน ทดัเทยีมกบัวงัหลวงของเจ้าผูค้รอง

แคว้น ทว่าสบิห้าปีก่อน ท่ามกลางเหตุการณ์วุ่นวายของหกเสนาบด ีเมอืงแห่ง

นี้ได้ถูกสกุลฟ่านกับสกุลจงสิงบุกท�าลาย ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการบูรณะ

ซ่อมแซม

หลงัจ้าวยางตอบโต้เสนาบดทีั้งสองและได้ชยัชนะ จิ้นโหวกป็ระทานจวน
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อีกแห่งหนึ่งในเมืองซินเจี้ยงให้เขา คือสถานที่ซึ่งข้าอาศัยหลับนอนในเวลานี้ 

แม้จวนแห่งนี้จะสร้างขึ้นในเวลาอนัสั้น ทว่ากย็งักว้างใหญ่จนข้าตื่นตะลงึมอิาจ

เอ่ยวาจา

หาต้องกล่าวถงึหอสกัการะสลกัลวดลายประดบังดงามบนบนัไดสงู หรอื

เรือนนอนอันสลับซับซ้อน เพราะเพียงบริเวณสวนก็กว้างใหญ่ได้ครึ่งหนึ่ง 

ของจวนสกุลอู่แล้ว

ภายใต้การน�าทางของสาวใช้ ข้าเดนิวนเวยีนเป็นเวลานานกว่าจะมาถงึ

เรอืนของซื่อจื่อไป๋หลู่ เมื่อเหน็ข้า จ้าวไป๋หลู่ตื่นเต้นยิ่งนกั พาข้าเดนิไปยงัสวน

หลงัเรอืนเขาอย่างรบีร้อน

ท่ามกลางสวนกว้าง เขาเลี้ยงสตัว์น้อยใหญ่ไว้นานาชนดิ เหตุเพราะมผีู้

มาท�าความสะอาดทุกวนัจงึปราศจากกลิ่นเหมน็เช่นที่จ้าวอู๋ซวี่เคยกล่าว ทั้งยงั

ไร้เสยีงดงัจอแจ เพยีงแต่ยามเดนิผ่านกรงเสอืและสกุร ข้ากลบัหวัเราะออกมา

อย่างอดมไิด้

“เจ้าอย่าหวัเราะอกีเลย วนัพรุ่งข้ากจ็ะให้คนปล่อยสุกรไปเสยี”

วนันั้นตอนอยูบ่นรถม้า จ้าวไป๋หลู่จะต้องได้ยนิทศันะที่ข้ามต่ีอเสอืและ

สุกรเป็นแน่ เมื่อเขาเห็นข้าหัวเราะ ใบหน้าก็พลันปรากฏแววกระอักกระอ่วน

ขึ้นอย่างอดมไิด้

“ไยจงึปล่อยสุกรไปเล่า ท่านควรปล่อยเสอืตวันี้ไปจงึจะถูกต้อง ทุกวนั

ท่านต้องน�าเนื้อมาเลี้ยงมนัจนสิ้นเปลอืงเงนิทอง ทั้งยงัท�าให้มนัไม่ได้ใช้ความ

สามารถในการล่าสัตว์” ยิ่งเห็นจ้าวไป๋หลู่อึดอัดใจ ข้าก็ยิ่งคิดอยากหยอกล้อ

เขา “หรอืซื่อจื่อเหน็ว่าการเลี้ยงสุกรท�าให้เกยีรตฐิานะของท่านเสื่อมเสยี เลี้ยง

เสอืจงึจะสามารถแสดงความน่าเกรงขามของท่าน”

“เจ้าให้ข้าเลี้ยงสกุร... ข้า... ข้าหาใช่พ่อค้าเนื้อเสยีหน่อย เจ้า...” จ้าวไป๋- 

หลู่พลนัเอ่ยมอิอก หน้าแดงก�่า

“อนัที่จรงิความน่าเกรงขามและน�้าใจเมตตาของซื่อจื่อ มจิ�าเป็นต้องใช้

ชีวิตสัตว์เหล่านี้เพื่อแสดงออก เลี้ยงสุกรหรือเลี้ยงเสือ ยังมิสู้เลี้ยงผู้มีความ
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สามารถ หากน�าความกรุณาของซื่อจื่อไปมอบแก่เหล่าผู้มคีวามสามารถ พวก

เขาย่อมจงรกัภกัดตี่อท่าน แม้ท่านมใิส่ใจต�าแหน่งซึ่งได้มาแต่ก�าเนดินี้ แต่จะ

รูไ้ด้อย่างไรว่าผูอ้ื่นไร้ความละโมบ เลี้ยงดทูี่ปรกึษา ผูม้คีวามสามารถ ผูม้พีละ

ก�าลงั หรอืผูก้ล้าหาญมากสกัหน่อย ถงึยามนั้นแม้มปิรารถนาแก่งแย่งกบัผูอ้ื่น 

กต็้องรกัษาชวีติไว้มใิช่หรอื”

“เดก็น้อย...”

“ผู้เป็นน้องชายของซื่อจื่อเกรงว่านิ้วทั้งสบิยงัมอิาจนบัได้หมด ข้ามเิชื่อ

หรอกว่าทุกคนจะเหมือนหงอวิ๋นเอ๋อร์ของท่าน ที่คิดเพียงจะยืนอยู่เบื้องหลัง

ท่าน ประคองท่าน และสนับสนุนท่าน แม้พวกเขาแต่ละคนต่างมีสัมพันธ ์

พี่น้องต่อท่านอย่างลึกล�้า แต่นอกจวนสกุลจ้าวแห่งนี้เล่า สกุลจื้อ สกุลเว่ย 

สกุลหาน มตีระกูลใดต่อกรได้อย่างง่ายดายบ้างหรอื ท่านคงมติ้องการให้ผู้น�า

สกุลจ้าวในภายภาคหน้าเป็นเพยีงสุกรซึ่งยนิยอมให้ผู้อื่นตดัคอใช่หรอืไม่” ข้า

กล่าวจบในคราวเดยีว สหีน้าของจ้าวไป๋หลู่จงึเขยีวคล�้า มเิอ่ยแย้งแม้แต่น้อย

ข้าเคาะกรงซึ่งขังไก่ฟ้าหางยาวไว้ภายในพลางเอ่ยเสียงอ่อนโยน “เมื่อ

รักถนอมพวกมัน ก็ปล่อยพวกมันไปเถิด สรรพสิ่งใต้หล้ามิมีสิ่งใดชมชอบ 

การอาศยัอยู่ในกรง ปล่อยให้พวกมนัตดัสนิความเป็นตายด้วยตนเองเถดิ”

“เฮ้อ... วนันี้ข้าจงึได้เข้าใจความหมายในวาจาของหงอวิ๋นเอ๋อร์” จ้าวไป๋-

หลู่เหม่อลอยไปชั่วครู่ เมื่อได้สตจิงึหนักลบัมาเอ่ย “ข้าพลนัรู้สกึว่าการส่งเจ้า

ไปเป็นโหรหญงิที่จวนไท่สื่อช่างน่าเสยีดายนกั อย่างไรเจ้าอยู่ข้างกายข้าดหีรอื

ไม่”

ได้ฟังเช่นนั้นข้ากร็บีส่ายหน้า “ความปรารถนาดขีองซื่อจื่อ อาสอืขอรบั

ไว้ด้วยใจ อย่างไรท่านรีบส่งข้าไปโดยเร็วเถิด เด็กน้อยมากเล่ห์เจ้าแผนการ 

เช่นข้าจะอยู่ข้างกายท่านได้อย่างไร ซื่อจื่อต้องจดจ�าค�าเตือนอย่างจริงใจของ 

หมงิอี๋ให้ดนีะเจ้าคะ!”

“กถ็ูก แม้เกบ็เจ้าไว้กม็อิาจควบคุมเจ้าได้” จ้าวไป๋หลู่ทอดถอนใจ “ทาง

ไท่สื่อ เมื่อเช้าข้าให้คนน�าเทยีบขอเข้าพบไปส่งแล้ว วนัพรุง่ข้าจะพาเจ้าไป วนันี้



42
อาสือ สตรีผู้พลิกแผ่นดิน เล่ม 2

หลงัช่วงกลางวนั ให้หงอวิ๋นเอ๋อร์ออกไปเดนิเล่นเป็นเพื่อนเจ้าก่อนเถดิ อย่างไร

เมอืงซนิเจี้ยงกม็สีถานที่สนุกสนานมากนกั”

กล่าวจบเขากก็วาดตาพจิารณาข้าอกีหลายครา ก่อนส่ายหน้าพลางเอ่ย 

“แม้การแต่งกายเช่นนี้จะงดงาม แต่กด็ูผดิกาลเทศะนกั แต่ไรมาสวนิจกีเ็ป็นผู้

แต่งกายอย่างประณตี ไยจงึเลอืกอาภรณ์เช่นนี้ให้เจ้าเล่า เจ้ารออยู่ที่นี่ก่อน ข้า

จะไปหาเสื้อผ้าดีๆ  มาให้” จ้าวไป๋หลู่บอกก่อนหมุนกายเดนิจากไป

ข้าลอบอุทานในใจ จ้าวไป๋หลู่ผู้นี้ช่างเป็นผู้มีความคิดบริสุทธิ์เสียจริง  

สวนิจย่ีอมรูว่้าเสื้อผ้าชดุนี้ผดิกาลเทศะ จงึตั้งใจส่งมาให้ข้าสวม เฮ้อ... การเป็น

ภรรยาหาใช่เรื่องง่าย นอกจากดูแลจัดการธุระน้อยใหญ่ภายในบ้าน ยังต้อง

คอยระมดัระวงัมใิห้สามเีกบ็เหล่าดอกไม้ใบหญ้ากลบัมา

ไม่นานจ้าวไป๋หลู่กห็อบเสื้อผ้ากองใหญ่เดนิออกมาจากในห้อง

“เจ้ากลบัไปลองสวมเสื้อผ้าเหล่านี้เสยี ไท่สื่อชอบสม่ีวงและสแีดง วนัพรุง่

พวกเรามคิวรถูกเขาไล่ออกมาเพยีงเพราะเสื้อผ้าชุดเดยีวเป็นอนัขาด”

“ขอบคุณซื่อจื่อ!” ข้ารบัเสื้อผ้ามาพลางย่อกายแสดงความขอบคุณ

“เวลานี้หงอวิ๋นเอ๋อร์คงรออยู่ที่เรอืนของเจ้าเป็นแน่ เจ้ารบีไปเถดิ”

“เจ้าค่ะ” ข้าย่อกายค�านบัก่อนถอยออกมา ยามเมื่อเดนิพ้นประตูเรอืน

กไ็ด้ยนิจ้าวไป๋หลู่ตะโกนบอกเหล่าบ่าวไพร่เสยีงดงั

“พวกเจ้ารบีย้ายกรงเหล่านี้ออกไป หาสถานที่ปล่อยพวกมนัเสยี แยก

กนัปล่อยเล่า อย่าเปิดกรงเสอืกบัสุกรแล้วปล่อยออกไปพร้อมกนั!”


