
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre ����������������� ��� ������������� (����).indd   1 26/8/2562 BE   16:05



ความลับแห่งสามก๊ก ภาค มังกรซุ่มซ่อน (ปลาย)
马伯庸 Ma Bo Yong เขียน  เม่นน้อย แปล

Copyright © MA BO YONG 2018 / China South Booky Culture Media Co.,LTD
B&R Book Program
Thai edition © Jamsai Publishing Co., Ltd. 2019
This edition is published by arrangement with Jamsai Publishing Co., Ltd. 
through the agency of China National Publications Import and Export (Group) 
Corporation
All rights reserved

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-616-06-2488-1
 
ภาพประกอบปก      Nithid / Shutterstock.com
  Tairy Greene / Shutterstock.com

จัดพิมพ์โดย       

 สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล editor@enter-books.com
 เว็บไซต์ www.enter-books.com

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  289  บาท                                 

三国机密 San Guo Ji Mi

Pre ����������������� ��� ������������� (����).indd   2 27/8/2562 BE   10:18



คำ�นำ�

ประวัติศาสตร์ใดๆ ในสากลโลกน้ีมีช่องว่างให้เราได้แต่งเติมเสมอ และ

คงต้องยอมรับว่าประวัติศาสตร์จีนช่วงสามก๊กนั้นเป็นที่สนใจของผู้คนและ 

มีการตอบรับที่ ดี เสมอมา ด ้วยเรื่องราวที่ซับซ ้อนเต็มไปด้วยตัวละคร 

ที่มีเอกลักษณ์ มีสิ่งให้ตีความถกเถียงกันอย่างมากมาย ทว่าอย่างไร 

เรือ่งราวสามก๊กกยั็งเป็นเพียงสิง่ทีบ่นัทกึต่อๆ กันมา เร่ืองราวจรงิๆ ในสนามรบ

เป็นอย่างไรไม่มีใครทราบได้ ไม่แน่ว่าอาจมีครั้งหน่ึงที่จักรพรรดิหนุ่มน้อย 

สลับตัวกับน้องชายฝาแฝดเพ่ือหาทางฟ้ืนฟูราชวงศ์ฮั่น อาจมีจักรพรรด ิ

ที่ออกจากวังอย่างลับๆ เพ่ือแสวงหาโอกาสและรวบรวมเพ่ือนพ้องที่ไว้ใจได้ 

อย่างทีเ่กิดขึน้ในเรือ่งความลบัแห่งสามก๊กน้ี แต่อย่างทีก่ล่าวไว้ ไม่มใีครท่ีล่วงรู้

อย่างแท้จริงว่าวันเวลาในขณะน้ันเกิดอะไรข้ึนบ้าง ดังนั้นขอให้ทุกท่านอ่าน 

อย่างบันเทิง คิดเสียว่าเป็นแค่นิทานเรื่องหน่ึง

แค่นิทานเรื่องหน่ึงเท่าน้ัน...

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

หม่าป๋อยง นักเขียนผู ้ชนะเลิศ 'รางวัลวรรณกรรมแห่งชาติ' และ  

'รางวัลความเรียงจูจื้อชิง' เจ้าของสมญานาม 'ยอดปีศาจแห่งวรรณกรรม' 

เพราะความสามารถในการเขียนได้หลากหลายแนว

นอกจากนี้ยังได้รับคำาวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวรรณคดีว่า  

เป็นผูส้บืทอดงานเขยีนนิยายองิประวัตศิาสตร์นับแต่เกิดเหตุการณ์ 'ขบวนการ  

4 พฤษภาคม' ในปี ค.ศ. 1919 ด้วยสำานวนภาษาและเอกลกัษณ์ในการเขยีน 

ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ

ผลงานท่ีผ่านมา : ฉางอันสิบสองชั่วยาม

Ma Bo Yong
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Ma Bo Yong 7

สถานท่ีทีโ่อ่อ่าหรหูราทีส่ดุในเมอืงเย่ียเฉงิย่อมไม่พ้นคฤหาสน์ของ

หยวนเซ่า น่ีเป็นเรือนคั่นเจ็ด* โถงหลักกว้างใหญ่ มีตึกอาคารสูงสี่ชั้น 

วันนี้พอตกกลางคืนลานหน้าโถงหลักก็จุดเทียนไขสีขาวเล่มใหญ ่

ย่ีสิบกว่าเล่ม ส่องแสงสว่างไสวดุจกลางวัน สมาชิกจวนสกุลหยวน 

ย่ีสิบกว่าคนมารวมตัวกันในห้องโถงหลัก น่ังคุกเข่าล้อมรอบหลิวซื่อ 

ผูเ้ป็นภรรยาของหยวนเซ่า กินขนมพลางทอดสายตามองไปยังลานเรอืน

ในลานมีผ้าขาวผืนหนึ่งปูอยู่บนพ้ืน บนนั้นมีจานเคลือบสีแดง 

วางอยู่เจด็ใบ เสยีงหยกประดบัพลนัลอยมา ทุกคนรู้สึกถงึกลิน่เคร่ืองหอม 

ทีโ่ชยเข้าจมกูหลายระลอกหอมหวนชวนหลงใหล ครัน้เพ่งสายตาตัง้ใจมอง

จึงเห็นสตรีผู้หนึ่งก้าวเข้ามาในห้องโถงช้าๆ ย่างเท้าไปบนผ้าขาว

สตรผีูน้ีศ้รีษะเกล้ามวยคู ่สวมชดุร่ายร�าแขนยาวคอกลม ท่อนล่าง

เป็นกระโปรงเดินลายพาดเข่าสีเขียว สองเท้าสวมรองเท้าปักดิ้นแดง 

บทที่ 8

หยุดพัก ณ เยี่ยเฉิง

* เรือนคั่นเจ็ด เป็นรูปแบบของเรือนผสานสี่ด้าน (ซื่อเหอย่วน) ซึ่งมีหมู่เรือนล้อมรอบและคั่นแบ่ง 

ลานกลางบ้านออกเป็นเจ็ดลาน หรือมีประตูทางเข้าไปสู่เรือนชั้นในท้ังหมดเจ็ดชั้น เรือนของชาวบ้าน 

ที่พอมีฐานะมักปลูกเป็นเรือนคั่นสาม ขุนนางชั้นสูงโดยท่ัวไปมักปลูกเพียงเรือนคั่นสี่หรือคั่นห้า ในท่ีน้ี

เป็นเรือนคั่นเจ็ดจึงนับว่าโอ่โถงเป็นพิเศษ

Page ����������������� ��� ������������� (����).indd   7 27/8/2562 BE   15:32
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ใบหน้าแต่งแต้มแป้งเหลอืง* บางๆ คิว้เข้มเด่นชดั สองตาประหนึง่ดวงดาว 

งดงามโดยแท้ สตรผีูน้ี้ยืนอยู่บนผนืผ้า สองเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อย 

เท้าขวาเหยียบบนจานแบนหน่ึงใบ ร่างกายเอนไปข้างหลงัตัง้ท่าร่ายร�า

เสียงพิณจากเหล่านักดนตรีท่ีอยู่หลังม่านลูกปัดค่อยๆ ดังข้ึน  

นางร่ายร�าตามท่วงท�านอง เคลื่อนไหวไปบนจานท้ังเจ็ด กระโดดสูง

เหยียบลงเบา รองเท้าสีแดงเหยียบตรงขอบจานอย่างแม่นย�า ท�าให้

ขอบจานกระทบพ้ืนเป็นระยะส่งเสียงใสกังวานออกมา

นี่คือระบ�าเจ็ดจานที่เป็นท่ีนิยมในสมัยจักรพรรดิเซวียนตี้ ได้รับ

ความชืน่ชอบในหมูช่าวบ้านอย่างย่ิง นางร�าในแต่ละท้องถ่ินล้วนร่ายร�า 

ได้ เพียงแต่คนท่ีร�าได้ดมีไีม่มาก ระบ�าชนิดน้ีเน้นการใช้เท้าเหยียบจาน 

ให้กระทบพ้ืนจนเกิดเสยีงใสกังวาน สอดคล้องกับจงัหวะกลอง สตรผีูน้ี้

กล่าวได้ว่าร่ายร�าได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากย�่าเท้าแล้วยังไม่ลืม 

สะบัดแขนเสื้อยาวให้พลิ้วไหวดุจก้อนเมฆ ล่องลอยไม่หยุดราวกับ

เทพธิดาลงมาจากสรวงสวรรค์ งดงามอรชรเกินใคร ครอบครัวของ 

หยวนเซ่าเปล่งเสียงอุทานไม่หยุด แม้แต่ทหารองครักษ์ยังแอบยืนอยู่

ใต้ชายคาและมุมเรือนจ�านวนไม่น้อย อยากมองให้มากอีกหน่อย

บทเพลงหน่ึงจบลง เสียงชื่นชมดังขึ้นต่อเน่ือง หลิวซื่อชื่นชอบ 

เป็นพิเศษ ปรบมือชมว่า "นางร�าผู้น้ีร่ายร�าได้ดีจริงๆ สมัยก่อนตอนอยู่

ฉางอนัข้าเคยชมระบ�าเจด็จานในวังหลวงคร้ังหนึง่ มเีพียงครัง้น้ันเท่านัน้ 

ที่พอเทียบกับครั้งน้ีได้ นี่เป็นนางร�าจากที่ใด"

ผูด้แูลด้านข้างตอบว่า "นางเป็นภรรยาน้อยของปราชญ์บณัฑิตผูห้นึง่

ในเมอืงเย่ียเฉงิเราขอรบั เคยเป็นนางคณิกามาก่อน มชีือ่เสียงในหงหนง 

ทีเดียว"

* แป้งเหลอืง เป็นเครือ่งประทนิโฉมท่ีนยิมในหมูส่ตรชีนเผ่าเร่ร่อนทางเหนือ น�าผงแป้งมาผสมน�า้ใช้ทาหน้า 

ช่วยป้องกันอากาศหนาวเย็นและฝุ่นทรายได้
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"คิดไม่ถึงว่าบัณฑิตผู้นี้จะมีนิสัยไม่แตกต่างจากเฉาอาหม่านนัก" 

หลิวซื่อเอ่ยอย่างอารมณ์ดี

เป้ียนซือ่ภรรยารองของเฉาเชากเ็ป็นนางร�าในหลางหยาเหมอืนกัน 

ตอนเฉาเชาแต่งนางเป็นภรรยายังก่อให้เกิดเสยีงวิพากษ์วิจารณ์ระลอกหน่ึง 

ตอนน้ันหยวนเซ่ากับเฉาเชายังเป็นพ่ีน้องทีร่กักัน ดงัน้ันหลวิซือ่จงึรูเ้รือ่งน้ี 

ดีทีเดียว

"นัน่เป็นบณัฑิตจองหองคนหน่ึง การเลอืกคูค่รองย่อมไม่เหมอืนผูอ้ืน่" 

ผูด้แูลตอบ

หลิวซื่อส่งเสียง "อ้อ" และสั่งให้ตกรางวัลให้นาง ขอให้นางร่ายร�า

อีกครั้ง ผู้ดูแลรับค�าสั่งจากไป

หลิวซื่อกวาดตามองไปรอบๆ สมาชิกสกุลหยวนแต่ละคนพูดคุย

หัวเราะกัน ท�าให้นางสบายใจมาก หลิวซื่อไม่รู้เร่ืองการงานของสามี 

ส�าหรับนางแล้วครอบครัวปรองดองเป็นชัยชนะอันย่ิงใหญ่ท่ีสุด

แต่พอสายตานางเลื่อนไปที่มุมห้องโถงในตอนท้าย ก็อดไม่ได้ 

ท่ีจะถอนหายใจด้วยใบหน้าขรึมลง ลูกสะใภ้คนรองของนางเจินซื่อ 

นัง่คกุเข่าอยู่ตรงน้ัน สองมอืเท้าคาง สหีน้าเบือ่หน่าย ข้างกายนางหลีว์่จี 

ผู้มีคิ้วรูปดาบดวงตาประหนึ่งดวงดาวก�าลังหลับตา สีหน้าแข็งกร้าว  

สองมอืถูกคล้องด้วยโซ่ตรวน ด้านหลงัพวกนางสองคนมสีาวใช้ยนือยู่สีค่น

คอยจ้องตาไม่กะพริบ

ดูเหมือนเด็กน้อยสกุลเจินผู้น้ีจะไม่เคยอ่าน 'ข้อห้ามสตรี' และ 

ย่ิงไม่รู ้จักสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมสตรี ในหัวเต็มไปด้วยความคิดพิลึก 

พิสดาร ต้ังแต่นางแต่งเข้าสกุลหยวนมาก็ท�าอะไรตามใจตัวเอง พฤตกิรรม

แปลกประหลาดไร้เหตุผล เข้ากับคนอื่นๆ ในจวนไม่ได้

ทว่าบตุรชายคนรองหยวนซกีลบัรกัใคร่เอาใจนางสารพัด ปล่อยให้
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นางท�าตามใจ หลิวซื่อเป็นคนเมตตาอารี ขี้ขลาดอ่อนแอ กลัวก็แต่ 

หากลงโทษเจนิซือ่หนักเกินไปจะท�าให้ครอบครัวไม่สงบสุข ดงันัน้นางจงึ

อบรมสั่งสอนเป็นบางครั้งเท่าน้ัน ไม่กล้าบังคับควบคุมอย่างเข้มงวด

ประมาณหน่ึงเดือนก่อนหน้า จว่ีโซ่วเดนิทางมาเย่ียมคารวะหลวิซือ่

และบอกว่าจะส่งหญิงแซ่หลีว์่คนหนึง่มาพักท่ีจวนชัว่คราว หลวิซือ่ส่งนาง

ไปอยู่เป็นเพ่ือนเจินซื่อ สุดท้ายคิดไม่ถึงว่าท้ังสองจะเข้ากันได้ดีถึงขั้น

วางแผนหลบหนีออกไปด้วยกัน

สกุลหยวนมีฐานะอะไร เป็นถึงสกุลใหญ่ท่ีสืบเชื้อสายขุนนางมา 

สี่สมัย บัดน้ีกลับเกิดเรื่องน่าหัวเราะเช่นน้ีจะให้สกุลใหญ่ในเหอเป่ย 

มองอย่างไร หลวิซือ่ถามนางว่าเหตใุดจงึหลบหนี นางไม่ยอมพูด อกีทัง้ 

ยังมอิาจตนีางได้ หลวิซือ่จนปัญญาได้แต่ไปขอร้องเสิน่เพ่ยให้ส่งกองทหาร

ฝีมอืดกีองหนึง่มาเฝ้าระวังบรเิวณรอบนอกจวน ภายในจวนยังจดัสาวใช้

หลายคนให้คอยตามนางตลอด ห้ามห่างไปแม้แต่ครึ่งก้าว

แม้จะจับตาดูขนาดน้ีแล้ว สองวันก่อนนางยังหนีออกไปครั้งหน่ึง

รอซเีอ๋อร์กลบัมาก่อนแล้วกัน ภรรยาของเขาคนนีข้้าจดัการไม่ไหว 

หลิวซื่อส่ายหน้า เบนความสนใจกลับไปท่ีลานอีกครั้ง

ยามนีน้างร�าเริม่การร่ายร�าอกีครัง้แล้ว มอืนางถือก่ิงท้อทีม่ใีบตดิอยู่

สองกิง่ บางครัง้ชขูึน้เหนือศีรษะ บางครัง้บงัไว้ตรงหน้า นางโน้มตวัไปท่ี 

ห้องโถงกะทนัหัน สองแขนขยับ โยนก่ิงท้อสองก่ิงไปยังทีน่ั่งของสมาชกิ

ครอบครวัสกุลหยวน

ก่ิงท้อน้ีมีชื่อว่า 'ท้อมงคล' ว่ากันว่าสตรีใดได้รับก่ิงท้อน้ีทายาท 

ท่ีให้ก�าเนิดออกมาอนาคตจะสูงส่งเกินบรรยาย เวลาสกุลใหญ่ชม 

การร่ายร�าจะจัดให้มีสิ่งน้ีด้วยเพ่ือความเป็นสิริมงคล ดังน้ันเมื่อเห็น 

ท้อมงคลถูกโยนออกมา สตรีในห้องโถงที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร
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จึงพากันลุกขึ้นหมายจะรับ หวีดร้องเสียงดัง แต่ก่ิงท้อนี้กลับเหมือนมี

มือท่ีมองไม่เห็นประคองไว้ ลอยไปกลางอากาศช้าๆ ระยะหน่ึงก่อนจะ

ตกลงท่ีมือเจินซื่อ

เพียงครู ่เดียวสายตาของทุกคนพุ่งไปรวมกันท่ีเจินซื่อที่ยังคง 

เหม่อลอย ตอนแรกเจนิซือ่ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้ นางก้มลงและเหน็ 

'ท้อมงคล' หล่นอยู่ตรงหน้า พลันส่งเสียงอุทานและเก็บข้ึนมา สองตา

เปล่งประกาย หลิวซื่อมองดูอยู่ไกลๆ และพยักหน้าเล็กน้อย ใจคิดว่า

ต่อให้นางด้ือรั้นเพียงใดก็ยังคงรู้ว่าหน้าท่ีท่ีส�าคัญท่ีสุดของสตรีคืออะไร

"ข้ากับพ่ีสาวท่านนี้ช่างมีวาสนาต่อกันโดยแท้ มิสู้อยู่สนทนากัน

เป็นอย่างไร" เจินซื่อเอ่ยปากพูดด้วยสีหน้าคาดหวัง

ค�าขอนี้ออกจะวู่วามไปหน่อย หลิวซื่ออดมุ่นคิ้วไม่ได้ นางร�า 

ก้าวออกจากผืนผา้สีขาวช้าๆ คารวะหลิวซื่อและเจินซื่อ "ฟเูหรินเมตตา 

เดิมทีข้าน้อยควรตอบรับค�าเชิญ เพียงแต่สามีเพ่ิงเดินทางมาเย่ียเฉิง  

ไปไหนมาไหนไม่สะดวก หากไม่กลับไปเขาย่อมเป็นห่วง"

เจินซื่อก้มหน้าลง สีหน้าฉายความผิดหวัง หลี่ว์จีที่อยู่ด้านข้าง 

เหน็นางร�าแล้วก็ยืนตะลงึอยู่ท่ีเดมิ หลวิซือ่แม้จะเป็นคนใจดแีต่หาใช่คนโง่ 

ย่อมฟังความนัยที่แฝงอยู่ในค�าพูดออก ตามธรรมเนียมแม้จะเป็น 

นางคณิกา แต่งงานแล้วก็ไม่ควรออกมาประกอบอาชีพเดิม บัณฑิต

จองหองจากหงหนงผูน้ัน้ยอมให้นางมาร่ายร�าทีจ่วนสกุลหยวน แสดงว่า 

มีใจอยากคบหากับครอบครัวของหยวนกง ที่นางร�าผู้นี้ปฏิเสธอย่าง

อ้อมค้อมก็แค่อยากตักตวงผลประโยชน์ให้สามีของนางบ้างเท่าน้ัน

ทว่านางร�าผูน้ีร่้ายร�าได้ไม่เลวจรงิๆ ค�าพูดค�าจาค่อนข้างเรยีบร้อย 

หากนางอาศัยเรื่องท้อมงคลโน้มน้าวให้เจินซื่อส�ารวมได้มิใช่เรื่องท่ีดี

หรอกหรอื หลวิซือ่จงึย้ิมพูด "ทางสามเีจ้าไม่ต้องกังวล เดีย๋วข้าจะส่งคน
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ไปแจ้งเขาเอง คฤหาสน์ของข้าไม่มีบุรุษ มิสู้เจ้าค้างคืนที่น่ีสักคืน... 

ใช่แล้ว เจ้าชื่ออะไรนะ"

นางร�าย่อกายลงอีกครั้ง "ข้าน้อยเตียวฉาน (เตียวเสี้ยน) เจ้าค่ะ"

เช้าวันต่อมารถม้ากะทัดรัดคันหน่ึงพาเร่ินหงชางมาส่งที่โรงเตี๊ยม 

นางดูกระปรี้กระเปร่ามาก เพียงแต่ตาแดงเล็กน้อย

"สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง" เฉาพีเข้ามาถาม

เริ่นหงชางใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน�้าจากบ่อน�้าเช็ดเครื่องประทินโฉม

บนใบหน้าออก ตอบว่า "ทุกอย่างราบรื่น ภรรยาของหยวนเซ่าหลิวซื่อ

คุยง่ายทีเดียว ร่ายร�าไม่ก่ีเพลง เอ่ยวาจามงคลไม่ก่ีค�า เป็นต้นว่า 

ศรีภรรยาท�าให้ครอบครัวปรองดองก็ท�าให้นางย้ิมแย้มแล้ว...ไม่เหมือน

ฟูเหรินทั้งหลายของเฉากงเลยจริงๆ"

เฉาพีเหยียดปากอย่างกระอักกระอ่วน ไม่รู ้ค�าพูดน้ีนับเป็น 

การชมมารดาตนได้หรือไม่

"แม่นางเริ่น ตกลงเจ้ายังมีอีกก่ีฐานะกันแน่" หลิวผิงเลื่อมใส 

จากใจจริง เริ่นหงชางเหมือนคนพันหน้า ตอนท่ีคิดว่าเข้าใจโฉมหน้า 

ที่แท้จริงของนางแล้ว นางก็จะหมุนตัวแปลงร่างเผยโฉมหน้าอีกอย่าง

ออกมา เมียบ่าวท่ีเย้ายวนเป่ียมเสน่ห์ แม่เล้ียงผู้เมตตาอารี พ่ีสาว 

จอมบงการ บดันีม้นีางร�ามากฝีมอืท่ีท�าให้ผูช้มตกตะลงึเพ่ิมมาอกีอย่าง 

ฐานะของนางช่างมีมากมายเหลือเกิน

"มนุษย์เราอยู่ในช่วงกลยุีคจ�าต้องเรยีนรูท้กัษะตดิตวัไว้" เริน่หงชาง

ตอบเสียงเรียบ "ตอนนี้นับว่าข้าได้รับความไว้วางใจเบื้องต้นจาก 

หลิวฟูเหรินแล้ว สองวันนี้ข้าจะไปมาหาสู่ให้มากหน่อย ไม่นานย่อม 

เข้าออกจวนได้อย่างอิสระ"
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"ข้าบอกแล้วอย่างไรว่ากลยุทธ์ของจ้งต๋าไม่มปัีญหา" หลวิผงิพูดอย่าง

กระหย่ิมใจเล็กน้อย จวนสกุลหยวนเป็นก้าวแรกและก้าวที่ส�าคัญท่ีสุด 

ของแผน 'ขว้างหินก้อนเดียวได้นกสีต่วั' ซอืหม่าอีบ้อกว่าจวนสกุลหยวน

เป็นศูนย์กลางของเมอืงเย่ียเฉงิ ทัง้ยังเป็นสถานท่ีทีเ่ปราะบางท่ีสดุ หาก

ลงมือกับจวนสกุลหยวนได้ย่อมบังคับควบคุมเยี่ยเฉิงได้ทั้งเมือง

"อย่างน้อยตอนนี้ยังไม่มีปัญหา" เร่ินหงชางยังคงรู้สึกไม่ดีกับ 

คนเจ้าเล่ห์ผูน้ั้นสกัเท่าไร แต่จ�าต้องยอมรบัว่าเขาท�าอะไรมหีลกัการจรงิๆ 

ที่นางได้รับการแนะน�าเข้าไปในจวนสกุลหยวนเป็นเพราะซือหม่าอี ้

ลอบจัดการอย่างลับๆ แต่กลับไม่มีใครเชื่อมโยงนางเข้ากับซือหม่าอี้

"ใช่แล้ว เจ้าเจอหลี่ว์จีหรือไม่" หลิวผิงถาม

เริ่นหงชางพูดอย่างสะเทือนใจ "หล่ีว์จีเหมือนบิดานางทุกอย่าง 

ดื้อรั้นหัวแข็งเหมือนหินก้อนหน่ึง สองมือสองเท้าของนางสวมโซ่ตรวน

อยู่ เห็นได้ว่าพยายามหลบหนีหลายครั้งแต่ล้มเหลว หากเป็นคนทั่วไป 

คงยอมรับชะตาแล้ว แต่นางไม่เคยละความพยายาม ครั้นเจอข้าแล้ว

ค�าแรกที่ถามคือจะหนีอย่างไร"

"อย่างนี้แสดงว่า...เหตุการณ์รถม้าล้มคว�่าเมื่อครั้งก่อนไม่ใช ่

แม่นางน้อยสกุลเจนิจะหนตีามบรุษุ แต่เป็นหลีว์่จจีะหลบหนอีย่างน้ันหรอื" 

หลิวผิงถาม

"ถูกต้อง แม่นางน้อยสกุลเจินที่ชื่อเจินมี่ผู้นั้นดีต่อหลี่ว์จีทีเดียว 

ปกป้องนางมาตลอด เมื่อคืนพอข้าโยนท้อมงคลสลักอักษรให ้

นางก็เข้าใจเจตนาข้าทันที รีบเอ่ยปากรั้งตัวข้าไว้ในจวน ข้าถึงมีโอกาส 

ได้ใกล้ชิดกับหลี่ว์จี...หาไม่แล้วอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาสิบกว่าวัน 

ในการบ่มเพาะความรู้สึก ถึงจะมีโอกาสค้างคืนท่ีนั่น"

เฉาพีได้ยินเรื่องราวของแม่นางน้อยสกุลเจินแล้วก็เหม่อลอย 
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ไปชั่วครู่อย่างหาได้ยาก หัวสมองย้อนนึกถึงใบหน้าของแม่นางผู้น้ัน

อย่างคาดไม่ถึง เขารีบสะบัดหัวปัดเงาร่างนางออกจากข้างกายฝูโซ่ว

"การหนอีอกไปเมือ่หลายวันก่อนเป็นความคดิของเจนิมีท่ีต้่องการ

ช่วยหลี่ว ์จีหนีออกจากเย่ียเฉิง หากไม่เพราะเจอคุณชายรองเข้า  

พวกนางเกือบจะท�าส�าเรจ็แล้ว เมือ่คืนแม่นางเจนิบ่นเจ้าไม่น้อยเลยล่ะ" 

เริ่นหงชางเหลือบมองเฉาพีคล้ายเจตนาและไม่เจตนา ท�าเอาเขา 

หน้าแดงก�่า

"อย่างนี้แสดงว่านางก็เป็นคนกันเองน่ะสิ" หลิวผิงพูด

"ก็ไม่แน่" เริ่นหงชางท�าหน้าปวดหัว "แม่นางผู ้นี้มีความคิด 

เป็นของตวัเอง ยากทีจ่ะได้รบัอิทธิพลจากค�าพูดของคนอืน่ นางต้องการ

ช่วยหลี่ว์จีให้พ้นทุกข์ แต่นางจะท�าตามวิธีการของนางเอง ต่อต้าน 

คนอืน่ๆ มาก เมือ่คนืข้าลองโน้มน้าวนางแล้วแต่ล้วนล้มเหลว แม่นางผูน้ี้

คาดเดาไม่ได้ หากควบคุมนางไม่ได้นางมแีต่จะสร้างปัญหาให้แผนการ

ทั้งหมดของพวกเรา"

หลิวผิงสงสัย "ท�าไมเจินมี่ต้องช่วยเหลือหล่ีว์จีด้วย นางเป็น 

สะใภ้รองสกุลหยวนไม่ใช่หรือ ไฉนจึงช่วยเหลือคนนอกเล่า"

เริ่นหงชางผลิย้ิมประหลาดเจือแววฉงนเล็กน้อย "เจินมี่ผู ้นี้ 

แปลกพิลึกโดยแท้ เจ้าว่านางโง่ อันท่ีจริงนางเฉลียวฉลาดมาก แต่ถ้า

จะว่านางฉลาด บางครั้งก็บ้าๆ บอๆ มีความคิดเหลวไหลนับไม่ถ้วน"

"หมายความว่าอย่างไร" เฉาพีแทรกขึ้นมากะทันหัน ใบหน้า 

เต็มไปด้วยความอยากรู้

เริ่นหงชางตอบ "ข้าถามนางเหมือนกันว่าเหตุใดจึงช่วยหล่ีว์จี  

ค�าตอบของเจนิมีค่อืสิง่ท่ีนางเกลยีดทีส่ดุคอืพันธนาการ นางถูกขังอยูใ่น

เย่ียเฉิงมานานเกินไปจนหายใจล�าบาก ปรารถนาจะได้ว่ิงทะยาน 
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อย่างอิสระ การช่วยหลี่ว์จีก็เท่ากับช่วยตัวนางเอง ข้าถามนางว่า 

ไม่ชอบการแต่งงานครั้งน้ีหรือ พวกเจ้าทายสิว่านางตอบอย่างไร นาง

ตอบว่าการตดัสนิใจของบดิามารดาล้วนเป็นความหลงผดิ วาจาของแม่สือ่

มแีต่ค�าพูดเหลวไหล การเลอืกคูค่รองต้องแล้วแต่ความพอใจของตวัเอง

จึงจะดีท่ีสุด"

"เรื่องนี้ออกจะผิดจารีตประเพณีไปหน่อยจริงๆ มิน่าหลิวฟูเหริน

กับเจ้าล้วนต้องปวดหัว" หลิวผิงพูด

"น่ียังไม่เท่าไร นางยังบอกว่าแม้บดัน้ีจะแต่งให้หยวนซแีล้ว ก็ใช่ว่า

จะตดิตามเขาไปชัว่ชวิีต ไม่แน่โลกน้ีอาจยังมซีอืหม่าเซยีงหรท่ีูรอพบกับ

จั๋วเหวินจวินอย่างนางอยู่ก็เป็นได้"

หลิวผิงกับเฉาพีฟังแล้วถึงกับพูดไม่ออก

ซอืหม่าเซยีงหรเูป็นกวีชือ่ดงัในสมยัจกัรพรรดิจิง่ต้ีและจกัรพรรดิอูต่ี้ 

เคยใช้บทเพลง 'หงส์วอนรัก' สร้างความประทับใจให้กับบุตรสาว 

ของจั๋วหวังซุน จั๋วเหวินจวินท่ีเพ่ิงเป็นม่ายในงานเลี้ยงของจั๋วหวังซุน 

ในอ�าเภอหลินฉยง จั๋วเหวินจวินไม่สนใจเสียงคัดค้านของครอบครัว  

หนีไปเฉิงตูกับซือหม่าเซียงหรู กลายเป็นต�านานความรักอันงดงาม  

บัดนี้เจินมี่เอาจั๋วเหวินจวินมาแทนตัวเอง น่ันย่อมเท่ากับอยากให้สามี

ของตนตายเร็วๆ...แม้พวกเขาจะไม่มีความรู ้สึกดีต่อหยวนซี แต่ 

ภรรยาเขาคิดเรื่องเช่นนี้ทุกว่ีวันช่างน่าเวทนาโดยแท้

"อันท่ีจริงค�าพูดนี้ใช่ว ่าไม่มีเหตุผลเสียทีเดียว บุรุษขอเพียง 

มีความสามารถผู ้คนย ่อมสนับสนุน แล ้วไฉนสตรีจะขอเพียง 

มีความสามารถถึงจะออกเรือนไม่ได้เล่า" เฉาพีพูด แต่ครั้นพูดค�าน้ีจบ

ก็พบว่าเริ่นหงชางกับหลิวผิงต่างมองเขาด้วยสายตาครุ่นคิด ในใจพลัน

บังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดี
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หลิวผิงพูด "ข้าพลันเกิดความคิดอย่างหน่ึง"

เริ่นหงชางพูด "ข้าก็เกิดความคิดอย่างหนึ่ง"

หลวิผงิหันหน้ามา ย้ิมร่ามองเฉาพี "คุณชายรอง ได้ยินว่าความรูเ้จ้า

ไม่เลว ทัง้ยังเคยสนทนากับเถียนเฟิงทัง้คนื"

เฉาพีประหม่าขึ้นมาทันใด เหง่ือซึมฝ่ามือ "แล้วอย่างไรล่ะ"

"หากจะกล่าวถึงความรู้ความสามารถ เจ้านับว่าโดดเด่นกว่า 

เดก็หนุ่มวยัเดยีวกัน จะกล่าวว่าเจ้าเป็นซอืหม่าเซยีงหรกูลบัชาตมิาเกิด 

ก็ไม่เกินไปนักกระมัง"

หลวิผิงพูด "จวนสกุลหยวนเป็นส่วนส�าคญัในแผนการของพวกเรา 

บัดน้ีแม่นางเริ่นได้รับความเชื่อถือจากหลิวซื่อแล้ว หากควบคุมเจินมี่

ได้อีกคนโอกาสส�าเร็จย่อมเพ่ิมขึ้นอีกหลายส่วน"

"มีแม่นางเริ่นก็เพียงพอแล้วมิใช่หรือ" เฉาพีลนลานร้อนใจ  

โบกไม้โบกมือเป็นพัลวัน

เร่ินหงชางส่ายหน้าอย่างถูกจงัหวะ "เจนิมีไ่ด้รบัฉายาว่าปราชญ์หญิง

มาตั้งแต่เด็ก เพียบพร้อมท้ังรูปโฉมและความสามารถ แม่นางน้อยผู้น้ี 

มอิาจท�าให้คล้อยตามด้วยอารมณ์ ได้แต่โน้มน้าวด้วยเหตผุล...อย่างหลงั 

เป็นสิ่งท่ีข้าไม่ถนัด"

หลิวผิงพูดเสริม "เจินมี่เป็นส่วนส�าคัญของแผนการ อีกอย่าง 

เจ้าก็ไม่เสียหายอะไรนี่นา"

เฉาพีแทบจะถูกสองคนน้ีบบีคัน้จนจนมมุ ทันใดน้ันเสียงเคาะประตู

พลันดังข้ึน เขาเหมือนได้รับอภัยโทษรีบว่ิงไปเปิดประตูเร็วรี่ ครั้นประตู 

เปิดออกก็เห็นว่าที่แท้ผู้มาคือซินผียืนอยู่นอกประตู ซินผีไม่ได้ใส่ใจ 

สหีน้าแปลกประหลาดของซถูง* ผูน้ีนั้ก ถามตรงๆ ว่า "เจ้านายของเจ้าล่ะ"

* ซถูง หมายถึงเด็กรบัใช้ท่ีเป็นเพ่ือนเรียนหรือช่วยงานด้านเอกสารหนังสอืให้ตระกูลเศรษฐใีนสมยัโบราณ 

และอาจช่วยงานจิปาถะด้วย
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"อยู่ในห้อง" เฉาพีพาซินผีเข้าไป จากนั้นอ้างว่าจะไปตักน�้าและ 

ว่ิงออกไป เริ่นหงชางหลบเข้าไปในห้องด้านใน

ซนิผมีองแผ่นหลงัของเริน่หงชางจากไป ก่อนตะคอกใส่หลวิผิงทนัที 

"ฝีมอืของเจ้าช่างร้ายกาจนกั!"

หลวิผงิท�าหน้างุนงง ซนิผแีค่นเสยีงเย็นชาแล้วโยนป้ายเอวชิน้หนึง่

ให้ หลวิผงิรบัไว้ พบว่านีเ่ป็นป้ายลายหมทีีท่�าจากทองแดง บนนัน้สลกั 

ค�าว่า 'ด�าเนินเสรี' เอาไว้

"มีป้ายนี้แล้วเจ้าย่อมเข้าออกได้อิสระท้ังในและนอกเมืองเย่ียเฉิง 

ไม่ต้องถูกค้นตัว...เจ้าร้ายกาจทีเดียว ข้าแค่กดข่มเจ้าไว้ไม่ก่ีวัน เจ้าก็

ไปเปิดทางให้ตัวเองท่ีจวนสกุลหยวนเสียแล้ว"

น�้าเสียงของซินผีเต็มไปด้วยแววต�าหนิ ตอนแรกที่เขาปล่อย

บณัฑิตจองหองผูน้ี้เข้ามาในเมอืง เดิมทีคดิจะลดความหย่ิงจองหองอกีฝ่าย

สักหน่อย จากนั้นเก็บไว้ใช้เอง แต่คิดไม่ถึงว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็ไป 

สานสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นเสียแล้ว

หลวิผงิปัดผมทียุ่่งเหยิงไปข้างหลงั อธิบายอย่างจนใจ "หลวิฟูเหรนิ

ชอบบทเพลงและการร่ายร�า เอ่ยปากขอร้อง ผูน้้อยจะปฏเิสธได้อย่างไรเล่า"

ซินผีย้ิมเย็น "ผู้คนล้วนว่าเจ้าจองหอง ข้าว่าเจ้าปราดเปรื่องกว่า 

ใครทัง้น้ัน ใช้เมยีบ่าวเบกิทาง ช่างมเีกียรตเิสียเหลือเกิน" เขาชะงกัครู่หนึง่  

ดงึหลวิผงิเข้ามาใกล้อกีนิด "อย่าคดิว่าข้าไม่รู้ภูมหิลังของเจ้า สวินเฉินเป็น

สหายเก่าของข้า เขาไม่เคยรับลูกศิษย์อย่างเจ้ามาก่อน"

จุดอ่อนนี้เดิมทีซินผีตั้งใจว่าจะเก็บไว้ใช้ตอนสุดท้าย แต่บัณฑิต

จองหองผู้นี้ก�าลังจะหลุดจากการควบคุมไปแล้ว จึงต้องเอ่ยวาจาข่มขู่

ออกมา

เป็นไปตามคาด 'หลิวเหอ' ฟังค�าพูดน้ีแล้วพลันรีบคุกเข ่า 
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ประสานมืออย่างลนลานทันที บอกว่าเขาถูกซือหม่าอี้รังแกอย่างหนัก 

ด้วยความโมโหชั่วขณะจึงคิดถึงการใช้เมียบ่าวเบิกทาง หาได้จะตั้งตัว

เป็นปรปักษ์กับซินผี

ท่าทีของซนิผดีขีึน้เลก็น้อย ตบไหล่เขา "วันน้ันท่ีข้าเข้าข้างซอืหม่าอี้ 

อนัท่ีจรงิเป็นเพราะเขาเป็นคนโปรดของเสิน่เพ่ย เสิน่เพ่ยผูน้ี้จติใจคบัแคบ 

หากข้าช่วยเจ้า เจ้าต้องถูกเขาแก้แค้นแน่ คนหนุม่คดัลอกต�ารามากหน่อย 

ถือเสียว่าเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ข้าท�าเช่นน้ีก็เพ่ือปกป้องเจ้า"

นัยแฝงในค�าพูดของซินผีค่อนข้างชัดเจน เขาก�าลังดึงบัณฑิต 

ที่ไม่ใช่ฝ่ายจี้โจวมาเป็นพวกอยู่ตลอด บัดนี้หลิวผิงมีชื่อเสียงโด่งดัง 

ในหมู่บัณฑิต เป็นบุคคลที่ต้องดึงมาไว้ในมือ

หลิวผิงลอบหัวเราะในใจ ทั้งหมดนี้ เป ็นไปตามที่ซือหม่าอี้ 

คาดการณ์ทุกประการ พอเขาส่งตัวเริ่นหงชางไปท่ีจวนสกุลหยวน 

ซินผีก็นั่งไม่ติดท่ีทันที

'หลิวเหอ' ผงกศีรษะเห็นด้วยติดๆ กัน ซินผีพูดต่อ "ตอนนี้เจ้ามี

ป้ายพกผ่านทางแล้ว เคลื่อนไหวสะดวกข้ึนมาก ยังต้องการอะไร 

ก็บอกข้ามาแล้วกัน"

หลิวผิงรู้สึกว่าโอกาสเหมาะมาถึงแล้วจึงโค้งค�านับจนสุดอีกครั้ง 

"อนัทีจ่รงิข้ามคี�าขอร้องทีไ่ม่เหมาะสมอยู่ข้อหนึง่ อยากขอให้ซนิเซยีนเซงิ

ช่วยเหลือ" จากนั้นเขาขยับไปข้างหูซินผี พูดเสียงเบาหลายประโยค  

ซินผีเลิกคิ้ว จวบจนฟังค�าพูดหลิวผิงจบแล้วคิ้วท่ีเลิกขึ้นยังไม่ลดลงมา 

สดุท้ายก็ตอบเสยีงขรมึว่าข้าขอใคร่ครวญดูก่อน จากน้ันหนัหลังจากไป

หลังส่งซินผีจากไปแล้วหลิวผิงก็จัดเคร่ืองแต่งกายเดินออกไป 

เช่นกัน พวกหลอูว้ีกับหลิว่อ้ีมาหาเขา ดึงออกไปดืม่สรุา หลวิผงิชอบอยู่กับ

พวกเขาทีเดียว ไม่ต้องมีกฎระเบียบมากมาย ความรู้สึกเหมือนตอน 
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กินด่ืมเที่ยวเล่นกับพวกพ่ีน้องสกุลซือหม่าสมัยอยู่อ�าเภอเวินเซี่ยน  

พวกเขาหาร้านสรุาแห่งหนึง่ หลอูว้ีจ่ายเงินเหมาร้าน ข้ารบัใช้ของพวกเขา 

ยืนอยู่หน้าประตูกลุ่มใหญ่

เมืองเย่ียเฉิงไม่ได้อยู่แนวหน้า เสบียงอาหารเพียงพอจึงไม่ห้าม

การดื่มสุรา ดังนั้นคนเหล่าน้ีจึงชนจอกกันดื่มอย่างเบิกบานส�าราญใจ 

พอเมาได้ท่ีพวกเขาก็เริม่ตบโต๊ะร้องด่าบณัฑิตฝ่ายจีโ้จวท่ีน�าโดยเสิน่หรง 

เรื่องนี้แทบจะกลายเป็นหัวข้อท่ีพวกเขาต้องคุยทุกครั้งที่มารวมตัวกัน 

หลิ่วอี้พูดเรื่องจิปาถะมากมายต้ังแต่ท่าทีของทหารเฝ้าเมืองไปจนถึง 

ค�าสัง่จากจวนบญัชาการของท่านมหาขนุพล เสิน่เพ่ยสร้างความล�าบาก

ให้พวกเขาแทบทุกทาง หลูอว้ีเตือนเขาหลายครั้งให้เบาเสียงลงหน่อย 

หลิวผิงเองก็เอ่ยปากตักเตือน

หลิว่อีโ้วยวายด้วยความเมา "พ่ีหลวิ คนอย่างท่านไฉนจงึหวาดเกรง

ไม่กล้าพูด คงมใิช่ถกูซอืหม่าอีข่้มจนหวาดกลัวไปแล้วกระมงั"

หลิวผิงเอ่ยอย่างดูแคลน "คนที่ดีแต่ประจบผู้มีอ�านาจไหนเลย 

จะคูค่วรให้ข้าหวาดกลวั ก็แค่พวกถือคต ิ 'วิญญูชนไม่อยู่ใต้ก�าแพงอันตราย' 

เท่าน้ัน"

"ฮ่าๆ พ่ีหลิว ท่านบอกว่าเย่ียเฉิงแห่งนี้เป็นก�าแพงอันตรายหรือ" 

หลิ่วอี้หัวเราะเสียงดัง

หลิวผิงตอบ "แล้วเจ้าว่าผู ้ช่วยเสิ่นกักขังพวกเราไว้ในเยี่ยเฉิง 

ไม่ให้ออกไปมีเจตนาอะไรกันแน่ ปากก็อ้างว่าเพ่ืองานชุมนุมบัณฑิต  

ข้าว่าพวกเราไม่ได้เดินทางมาศึกษาเล่าเรียน แต่มาเป็นตัวประกัน 

ต่างหาก ตอนน้ีทัพหยวนกับเฉาก�าลังรบกันอย่างดุเดือด หากกวนตู้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท่าทีสกุลของพวกเราเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ก�าแพงอันตรายน้ีจะถล่มลงมาทบัพวกเราจนแหลกสลาย บอกตามตรง
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หากรู้แต่แรกว่าเย่ียเฉิงอันตรายขนาดน้ีข้าไม่มีทางมาท่ีนี่หรอก"

ในร้านสุราเงียบลงทันใด หลิ่วอี้ยังคงซักต่อไม่ลดละ "พ่ีหลิว

อย่างไรท่านก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้ว ท่านว่าควรท�าอย่างไรเล่า"

หลิวผิงตอบ "มนุษย์จ�าต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน สวรรค์จึงจะ 

ช่วยเหลือเรา"

ทุกคน ณ ที่ น้ันล้วนเป็นบัณฑิต ต่างรู ้ว ่าค�ากล่าวนี้มาจาก  

'คมัภีร์อีจ้งิ' หลวิผงิน�า้เสยีงเปลีย่นไป ชจูอกยิม้พูด "ข้าเพียงแต่พูดส่งเดช

เท่าน้ัน ค�าพูดเหลวไหลไร้สาระ พวกเรามาดื่มสุราต่อกันเถอะ"

บณัฑิตท่ีไม่ได้มาจากจีโ้จวเหล่านีแ้ลกเปล่ียนสายตากัน ก่อนหน้าน้ี

พวกเขาก็มีลางสังหรณ์ เพียงแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาอย่างโจ่งแจ้ง

เหมือนหลิวผิงเท่าน้ัน เสียงโหวกเหวกในร้านสุราเบาลงไม่น้อย หลูอว้ี

รีบเอ่ยว่า "พ่ีหลิว ท่านเมาแล้ว"

หลิวผิงถือโอกาสลุกข้ึน "ข้าด่ืมมากเกินไปหน่อยจริงๆ พวกเจ้า 

ดื่มกันต่อเถอะ ข้าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อย"

ออกจากร้านสุราแล้วสายตาของหลิวผิงที่เดิมทีเลื่อนลอยพลัน

เปลี่ยนเป็นกระจ่างใส สุราแค่นี้ส�าหรับเขาแล้วไม่เป็นปัญหา เขา 

เดนิไปเรือ่ยๆ ทหารตามทางเหน็ป้ายพกผ่านทางของเขาต่างไม่กล้าถาม

มาก ลดเลี้ยวไปมา ไม่นานก็เดินเข้าไปในตรอกเงียบสงบแห่งหน่ึง  

ตรอกแห่งนีด้้านข้างเป็นศาลเจ้าท่ีเก่าโทรม ไม่มคีนมากราบไหว้บชูาแล้ว 

บริเวณน้ีจึงไม่ค่อยมีคน

เขาเพ่ิงจะเข้าไปซือหม่าอี้ก็ผลุบออกมาจากด้านหลังรูปปั้น ดึง 

ใยแมงมุมบนหัวออก สีหน้าหมดความอดทน "เจ้ามาช้าจริงๆ"

หลิวผิงฉีกย้ิมพูด "ถูกบัณฑิตพวกนั้นรั้งตัวชวนดื่มหลายจอก แต่

ไม่เสียเวลาเปล่า ค�าพูดข้าพวกเขารับฟังเข้าไปแล้ว"
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ภายนอกเขากับซือหม่าอ้ีเป็นศัตรูคู ่แค้นกัน มิอาจติดต่อกัน

โดยตรง ในโรงเตี๊ยมในเย่ียเฉิงผู้คนพลุกพล่าน ต้องอาศัยเฉาพีส่งข่าว 

แต่ค�าพูดบางอย่างแม้แต่เฉาพีกต้็องปิดบงั ดงันัน้พวกเขาจงึได้แต่พบกัน

ในสถานท่ีลับตาคนในเมือง

ซือหม่าอ้ีถาม "ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง"

หลวิผงิตอบ "ราบรืน่มาก แม่นางเร่ินเข้าไปในจวนสกุลหยวนแล้ว 

ป้ายพกผ่านทางก็ได้มาแล้ว เมือ่ครูข้่ายังคยุกับซนิผคีรูห่นึง่ เขาบอกว่า

จะพิจารณา"

ซอืหม่าอีส่้งเสยีง "อมื" ค�าหนึง่ "ทางข้าเตรยีมพร้อมพอสมควรแล้ว 

แต่เจ้าจะไม่พิจารณาข้อเสนอของข้าจริงๆ หรือ ขว้างหินก้อนเดียว 

ได้นกห้าตัวเชียวนะ" เขาย่ืนน้ิวทั้งห้าออกไปโบกไปมาตรงหน้าหลิวผิง

หลิวผิงกัดริมฝีปาก ยังคงส่ายหน้าอย่างยืนกราน "ไม่ได้ จ้งต๋า 

เรื่องนี้ข้าไม่มีทางตกลง"

"หากสงัหารเฉาพีในเมอืงเยีย่เฉงิจะเป็นประโยชน์ต่อราชวงศ์ฮัน่มาก" 

ซือหม่าอี้โน้มน้าวอย่างไม่ยอมแพ้ ถึงขั้นลืมวางท่าเหมือนยามปกติ  

ตอนแรกทีเ่ขาวางกลยุทธ์นีก็้บอกหลวิผงิแล้วว่าถือโอกาสสังหารเฉาพีได้ 

เฉาพีเป็นบุตรชายสายตรงของเฉากง ป้ายความผิดนี้ไปให้หยวนเซ่า 

ทางเลอืกต่อจากนีย่้อมมอีีกมาก มพ้ืีนท่ีขยับขยายได้อกีเยอะ แต่หลวิผงิ

ไม่เห็นด้วยมาตลอด เรื่องนี้ท�าให้ซือหม่าอี้ร้อนใจเล็กน้อย

"เจ้าคนคร�า่คร ึ เจ้าแบกรบัหน้าทีใ่นการฟ้ืนฟูราชวงศ์ฮัน่อยู่ อย่าได้

มาใช้ความเมตตาเย่ียงสตร!ี" ซอืหม่าอีพู้ดเสยีงขุ่น

หลิวผิงหลับตา ยามน้ีสิ่งท่ีผุดข้ึนในหัวคือมือท่ีเฉาพีย่ืนเข้ามา 

ช่วยเหลือเขาในแม่น�้าหวงเหอ ในฐานะบุตรชายของศัตรูทางการเมือง

หลิวผิงยอมรับว่าการตายของเฉาพีมีคุณค่ามากทีเดียว แต่เด็กคนนี้ 
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เดนิทางมายังสมรภูมทิีก่วนตูเ้พราะไว้วางใจตน ท้ังยังช่วยชวิีตตนไว้ใน

ช่วงเวลาวิกฤต ส�าหรับหลิวผิงการท�าเช่นน้ีไม่ใช่การโจมตีศัตรู แต่เป็น 

การหักหลังสหาย ทางเลือกเช่นนี้ไม่ใช่หลักการของเขา

"เฉาพียังมีคุณค่ากับพวกเรา" หลิวผิงเอ่ยปากช้าๆ เล่าเรื่องของ 

เจินมี่ให้ฟัง

ซือหม่าอี้ฟังจบสีหน้ายังคงขุ่นเคือง แต่พริบตาเดียวก็เก็บโทสะ

กลบัไป ดดีน้ิวอย่างคล่องแคล่ว รอยย้ิมผ่อนคลายกลับคนืมา "ทีเ่จ้าพูด

ก็มเีหตผุล หากเฉาพีควบคุมเจนิมีไ่ด้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อแผนการของ

พวกเราอย่างย่ิงยวด"

ครั้งนี้กลับเป็นหลิวผิงท่ีสงสัย พ่ีน้องของเขาคนนี้เวลาโมโห 

หมายถึงพายุฝนก�าลังจะมา แต่เวลาเขาผลิย้ิมออกมาอย่างไร้สาเหตุ

กลับหมายถึงหายนะท่ีร้ายแรงย่ิงกว่า

"มาเถอะ พวกเรามาคุยรายละเอียดกัน" ซอืหม่าอีไ้ม่เปิดโอกาสให้

หลวิผงิได้สงสยัด้วยซ�า้ เร่งดงึเขาให้นัง่ขดัสมาธิและเร่ิมพูดไม่หยดุ

หลวิผงิไม่สะดวกจะขดัค�าพูด ได้แต่รบัฟังอย่างอดทน ข้อสงสยัน้ัน

จงึไม่มโีอกาสเอ่ยออกมาเสยีที

ซอืหม่าอีพู้ดด้วยสหีน้าปกติธรรมดา แต่ในหัวกลบัวาดภาพอกีภาพ

ที่ต่างออกไป เขากับหลิวผิงมีจุดหน่ึงที่คล้ายคลึงกัน

ไม่มีทางท�าร้ายพ่ีน้องของตัวเองเด็ดขาด เพียงแต่อะไรที่เรียกว่า

ท�าร้าย อะไรที่เรียกว่าช่วยเหลือ ความเข้าใจของทั้งสองแตกต่างกันไป

เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

วันน้ีผูค้นในจวนสกลุหยวนส่งเสยีงดังจอแจ ทกุคนต่างยุ่งง่วนกบั

งานเลีย้งฉลองวันเกิดหลวิซือ่ เดิมทีหลวิซือ่บอกว่าแนวหน้าก�าลงัท�าศึก 
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ไม่จ�าเป็นต้องจดังานใหญ่โต แต่นางร�าทีช่ือ่เตยีวฉานผูน้ัน้ในหวัมคีวามคดิ

สร้างสรรค์ต่างๆ นานา นางไปเดนินอกเมอืงเย่ียเฉงิรอบหน่ึง เชญินกัแสดง

ท่ีเป็นชาวบ้านมาราวสองร้อยคน จัดลานขนาดเล็กยี่สิบกว่าลานทั้งใน 

และนอกจวนสกุลหยวน

นักแสดงเหล่านี้บ้างเต้นระบ�าตัวอ่อน บ้างตีกลอง ยังมีบางส่วน 

แสดงปาห่ีและบงัคบัสตัว์ มคีนทีม่าจากดนิแดนตะวันตกแสดงการกลนืไฟ

ด้วย แต่ละคนต่างแสดงทักษะความสามารถอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ ทกุลาน 

จะมีการแสดงสามวัน ภายในสามวันน้ีผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเย่ียเฉิง ขอเพียง 

เอ่ยค�าพูดอวยพรที่เป็นมงคลล้วนมารวมตัวกันหน้าจวนสกุลหยวน 

เพ่ือชมการแสดงรอบนอกได้...แน่นอน การแสดงท่ีน่าสนใจอย่างแท้จรงิ

ล้วนจัดอยู่ภายในจวน มีเพียงแขกที่มาอวยพรเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าไป

นักแสดงเหล่านี้ตอนอยู่นอกเมืองล้วนเป็นชาวบ้านที่อดอยาก 

ส่วนชาวบ้านในเยีย่เฉงิน้อยครัง้ทีจ่ะได้เหน็งานเฉลมิฉลองทีอ่นุญาตให้

ทุกคนมีส่วนร่วมได้ การเอ่ยค�าอวยพรค�าหน่ึงไม่เสียหายอะไร ทุกคน

ต่างพากันไปชมความครึกครื้น วันเกิดของประมุขหญิงสกุลหยวน

ขุนนางทุกระดับไม่มีใครไม่กล้ามา ดังน้ันงานฉลองวันเกิดครั้งน้ีจึง

คึกคักอย่างย่ิง มีหน้ามีตาย่ิงกว่าครั้งไหนๆ อีกทั้งค่าใช้จ่ายยังไม่สูง 

สร้างความเบิกบานใจให้หลิวซื่อมาก ชมเตียวฉานไม่หยุดว่าเป็น 

ผู้มีความสามารถโดยแท้

ท่ามกลางเสียงเอะอะจอแจนี้เส่ินเพ่ยถือจอกสุรา ย�่าเท้าด้วย

สีหน้าไร้อารมณ์ ทิวทัศน์รอบด้านกระตุ้นความสนใจของเขาไม่ได้เลย 

ท้ังยังไม่มีใครกล้าเข้ามารบกวนผู้ปกครองสูงสุดของเมืองเย่ียเฉิงผู้น้ี  

พูดตามตรง สถานการณ์เช่นน้ีมีแต่จะท�าให้เขาว้าวุ ่นใจ สองวันนี้ 
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เย่ียเฉงิท่ีเคร่งขรมึกลายเป็นตลาดสดไปแล้ว ชนชัน้ต�า่กล้าเดนิเหนิไปมา

ทุกหนแห่งอย่างอิสระ หากไม่ติดท่ีต้องเกรงใจหลิวซื่อป่านนี้เสิ่นเพ่ย 

สั่งยุติงานฉลองน้ีไปแล้ว

"บณัฑิตจองหองทีช่ือ่หลวิเหอผูน้ัน้ เมยีบ่าวของเขาพอมฝีีมอือยู่บ้าง

จรงิๆ" เสิน่หรงหลานชายของเสิน่เพ่ยเดนิอยู่ข้างผูเ้ป็นอา กวาดตามองไป

รอบด้านอย่างตืน่เต้น

เสิ่นเพ่ยหัวเราะหยัน "ฮึ บัณฑิตจองหองอะไรกัน ก็แค่คนที ่

ใช้เมียเป็นใบเบิกทางเท่านั้น คนประเภทนี้มีแต่ผู้ช่วยซินเท่านั้นล่ะ 

ท่ีให้ความส�าคัญ ใช่แล้ว หรงเอ๋อร์ ข้าได้ยินว่าเจ้าส่งคนไปจัดการซูถง 

ของเขา สุดท้ายล่วงเกินรถม้าของเจินฟูเหรินเข้า"

เสิน่หรงสหีน้าเปลีย่นไปเลก็น้อย ได้แต่ยอมรบั เสิน่เพ่ยไม่โกรธอะไร 

เพียงเอ่ยเตือนเสียงเรียบ "วันหน้าจะท�าอะไร ถ้าไม่ท�าคือไม่ท�าเลย  

ถ้าจะท�าต้องท�าให้ถึงท่ีสุด อย่าปล่อยให้คนอื่นจับจุดอ่อนได้ ครั้งนี ้

หากไม่เพราะจ้งต๋าลงมือรวดเร็วข้าย่อมต้องเปลืองแรง"

"ท่านอาสั่งสอนถูกต้องแล้วขอรับ" เส่ินหรงรับค�าอย่างว่าง่าย  

ถือโอกาสนี้ซับเหง่ือเย็นไปด้วย

"ตอนนี้เจ้าอย่าอยู่ในเย่ียเฉิงเลย บัดน้ีสองทัพเผชิญหน้ากันอยู่ท่ี

กวนตู้ รอไว้ถึงเวลาส่งเสบียงกรังอาวุธชุดต่อไป เจ้าติดตามกองทหาร 

ไปด้วย หาประสบการณ์ในสนามรบบ้าง วันหน้าเมือ่อยู่ต่อหน้านายท่าน

จะได้มีผลงาน"

"ก�าลงัทหารของหยวนกงเป็นฝ่ายได้เปรยีบ ไฉนจงึไม่โจมตอีีกฝ่าย

ให้พ่ายแพ้ในคราวเดยีวเสยีเลย" เสิน่หรงถาม

เสิ่นเพ่ยย้ิมตอบ "เรื่องน้ีเจ้าไม่เข้าใจเสียแล้ว ต�าราพิชัยสงคราม 

มกีล่าวถึงกลยุทธ์ไม่รบแต่ท�าให้ศตัรยูอมจ�านนได้ ตอนนีห้ากท�าสงคราม
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ตัดสินแพ้ชนะกับเฉาอาหม่าน แม้จะได้รับชัยชนะความเสียหายก็ย่อม 

ไม่น้อย ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พวกที่มักใหญ่ใฝ่สูงรอบด้านลงมือได้  

แต่หากดึงเวลาไปอีกสองสามเดือน รอจนเสบียงอาหารของทัพเฉา 

ถูกใช้หมดสิ้นและพ่ายแพ้ไปเอง ย่อมยึดครองสว่ีตูได้โดยไม่สูญเสีย 

ก�าลงัทหาร เก็บพลงัของทัพใหญ่ไว้ ทางใต้และทางตะวนัตกยังมโีอกาส

ได้ใช้"

พูดถึงตรงนี้ เสิ่นเพ่ยพลันถามว่า "ตอนน้ีเถียนเฟิงอยู่ในคุก 

เป็นอย่างไรบ้าง"

เสิ่นหรงตอบ "เหมือนเดิม เขาสงบมาก ด่าคนเป็นบางครั้ง"

เสิน่เพ่ยตอบ "ดร้ีายอย่างไรเขาก็เป็นตวัใหญ่ของฝ่ายจีโ้จว ก�าลงัที่

กระจดักระจายอยู่ในเยีย่เฉงิมไีม่น้อย จ�าไว้ว่าเรือ่งอาหารการกินต้องดแูล

อย่างดี แค่ไม่อนุญาตให้ติดต่อกับใครเท่านั้น" พูดจบเสิ่นเพ่ยก็เอ่ย 

ความคดิในใจออกมากะทันหนั "บดันีเ้ถียนเฟิงถูกกักขัง จวีโ่ซ่วสญูเสยี

ความโปรดปราน ฝ่ายจี้โจวอยู่ในช่วงขาดผู้น�า หากกวนตู้ได้รับชัยชนะ 

ฝ่ายหนานหยางของพวกเราย่อมผงาดขึ้นโดยสมบูรณ์"

ขณะสองคนก�าลังคุยกันพลันเห็นซือหม่าอี้เดินเข้ามา ซือหม่าอี้

เหน็อาหลานสกุลเสิน่แล้วจงึรบีเข้ามาคารวะ เสิน่เพ่ยผลย้ิิมอย่างหาได้

ยากย่ิง "จ้งต๋า ไฉนเจ้าจึงว่ิงมาดูของจ�าพวกนี้ได้"

ซือหม่าอี้ตอบว่า "ข้ามาอวยพรวันเกิดหลิวฟูเหริน ก�าลังจะกลับ

พอดี"

แม้ซอืหม่าอ้ีจะเป็นชาวเหอเน่ย แต่เสิน่เพ่ยชืน่ชมเขามาก มกัเรยีก

มาสนทนาด้วยบ่อยๆ ปฏิบัติต่อซือหม่าอี้เสมือนเป็นชาวจี้โจวคนหน่ึง 

เสิ่นหรงก็สนิทสนมกับซือหม่าอี้มาก โดยเฉพาะหลังจากที่ซือหม่าอี้ 

ช่วยฆ่าปิดปากอันธพาลพวกนั้นให้เสิ่นหรงย่ิงเคารพนับถืออีกฝ่าย
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ขณะสามคนพูดคุยเรื่อยเป่ือยซือหม่าอี้พลันถามข้ึนว่า "ได้ยินว่า 

เพ่ืองานเลีย้งวันเกิดครัง้น้ีใต้เท้าต้ังใจเหน็ชอบสารเข้าเมอืงหลายร้อยฉบบั?"

เสิ่นเพ่ยตอบ "ใช่แล้ว ล้วนเป็นพวกคนเร่ร ่อนที่นางร�าที่ชื่อ 

เตียวฉานผู้น้ันรับมาจากนอกเมือง ครั้งนี้หากไม่เพราะงานเล้ียงวันเกิด

ของหลิวฟูเหรินพวกเขาไม่มีสิทธ์ิเข้าเมืองแน่นอน"

"เสมยีนของท่านอายุ่งง่วนกับเรือ่งน้ีตัง้ครึง่ค่อนคนื" เสิน่หรงย้ิมพูด

"ความล�าบากของท่านนับว่าคุ้มค่า งานคร้ังนี้จัดอย่างครึกครื้น 

หลิวฟูเหรินเองก็ดีใจมาก" ซือหม่าอี้กวาดตามองลานแสดงซ้ายขวา  

พูดอย่างอารมณ์ดี "ก่อนหน้าน้ีไม่เคยสังเกตเลยว่าละแวกเมืองเย่ียเฉิง

ของพวกเราจะเป็นแหล่งรวมพยัคฆ์ซุ่มมังกรซ่อน*"

เสิ่นเพ่ยฟังแล้วสีหน้าขรึมลงทันที ค�าพูดน้ีของซือหม่าอี้แฝง 

ความหมายลึกซึ้ง

คนเร่ร่อนพวกน้ีร่ายร�าและเล่นปาหีไ่ด้ แต่ในเย่ียเฉงิไม่มใีครรูเ้ลย 

เช่นนั้นบางทีคนเร่ร่อนพวกน้ีอาจมีทักษะพิเศษอ่ืนๆ ก็ได้ เย่ียเฉิง 

ย่ิงไม่มีทางรู้ บัดนี้คนหลายร้อยคนท่ีไม่รู้ภูมิหลังเหล่าน้ีมาเคลื่อนไหว

อยู่ใจกลางเมืองเยี่ยเฉิง...จวนสกุลหยวน

หากคิดต่อไป...เสิ่นเพ่ยรู้สึกสั่นสะท้านท้ังท่ีไม่หนาว

เวลาน้ีเขาเหน็ 'หลวิเหอ' ถูกพวกหลอูว้ีกับหลิว่อีห้้อมล้อมเดนิเข้ามา 

นอกจวนมคีนกลุม่ใหญ่ยนือยู่ ล้วนเป็นข้ารบัใช้ของบณัฑิตจากท้องถ่ิน

ต่างๆ สหีน้าของเสิน่เพ่ยย�า่แย่กว่าเดิม

"วันน้ันผูช่้วยซนิมาหาข้า บอกว่าโรงเตีย๊มในเยีย่เฉงิไม่เพียงพอทีจ่ะ

รองรบัคนอกีแล้ว จงึเสนอให้ย้ายบณัฑิตทีไ่ม่ได้มาจากจีโ้จวออกไป จ้งต๋า 

ข้อเสนอนีเ้จ้าคดิเหน็อย่างไร"

* พยัคฆ์ซุ่มมังกรซ่อน หมายถึงคนเก่งกาจมากสามารถที่เร้นกายปะปนกับคนทั่วไป ไม่แสดงตัว
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ซือหม่าอี้ตอบ "ซินเซียนเซิงเป็นคนดีเพียงแต่อ่อนแอเกินไป ทว่า 

เรือ่งน้ีจดัการได้ บณัฑิตพวกน้ันเล่นสนุกดืม่สรุากันทัง้คืน สร้างเสยีงอกึทกึ

จนรอบด้านไม่สงบ บณัฑติจากจีโ้จวบ่นมานานแล้ว อกีอย่างคอืแทนท่ี 

จะให้สองฝ่ายพักรวมกัน มสิูแ้ยกพวกเขาออกจากกัน เย่ียเฉงิแบ่งเมอืง 

เป็นเก่าใหม่ ปกครองอย่างเป็นระเบียบ ประชาชนต่างอยู่ในต�าแหน่ง 

แห่งที่ของตัวเอง นี่เป็นตัวอย่างที่ดี"

เสิ่นเพ่ยเงียบไม่พูดจา ซือหม่าอี้เห็นสีหน้าของเสิ่นเพ่ยแปลกไป

จงึรบีขอขมา เสิน่เพ่ยโบกมอืเป็นการบอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรผดิ เส่ินเพ่ย

เทสรุาท่ีเหลอืในจอกลงบนพ้ืนแล้วโยนไปท่ีอกของเส่ินหรง บอกว่าข้ายังมี

ธุระอืน่ขอตวัก่อน จากน้ันหนัหลงัจากไป ทิง้เสิน่หรงท่ีจบัต้นชนปลายไม่ถูก 

กับซือหม่าอี้ที่มีสีหน้างุนงงไว้ด้วยกัน

ต้องคั้นน�้าออก* จากเมืองเย่ียเฉิงแห่งน้ีเสียหน่อยแล้ว

เสิ่นเพ่ยคิดพลางเร่งฝีเท้า เขาเดินผ่านเพิงเล็กเงียบสงบแห่งหนึ่ง 

แต่ในใจเต็มไปด้วยความคิด จึงไม่ทันสังเกตว่าในเพิงเล็กแห่งน้ีเฉาพี 

สวมหมวกสูงกับสายรัดเอวกว้าง ใบหน้าผัดแป้งสีขาวเล็กน้อย นั่งอยู ่

หน้าพิณเจด็สายอย่างแข็งทือ่

การจัดแสดงในงานเลี้ยงครั้งน้ีเริ่นหงชางจัดเพิงเล็กแยกจาก 

ส่วนอื่นๆ ให้เฉาพีเป็นพิเศษ ต้ังชื่ออย่างน่าฟังว่า 'หอบรรเลงพิณ'  

น่าเสยีดายทีข่องสิง่น้ีสงูส่งเกินไป ผูรู้ท้�านองมน้ีอย ทกุคนให้ความสนใจ

กับการแสดงปาหี่และนางร�าพวกนั้นมากกว่า ดังน้ันเวลาส่วนใหญ่ 

เพิงแห่งนี้จึงเงียบสงบเป็นพิเศษ เฉาพีดีใจทีเดียว เขาอยากให้ไม่มีใคร 

มาท่ีน่ีสักคนด้วยซ�้า ภารกิจท่ีเริ่นหงชางกับหลิวผิงมอบหมายให้เขา 

ช่างเหลวไหลจรงิๆ เขายินดีตามสือ่อาไปฆ่าคน แต่ไม่อยากมาน่ังป้ันท่า

* น�้า ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ปลอมปนเข้ามา คั้นน�้าออกจึงหมายถึงการคัดเลือกของปลอมออก
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เป็นปัญญาชนอยู่ตรงนี้

เฉาพีฟังเสียงเอะอะจอแจจากท่ีไกลๆ ขณะวางสองมือบนพิณ

อย่างเบื่อหน่าย ใช้ฝ่ามือสะกิดสายพิณเบาๆ

สายพิณสั่นสะเทือนนิดๆ ความรู้สึกจั๊กจี้นั้นสร้างความรื่นรมย ์

ให้เขามาก ขณะก�าลังเคลิบเคลิ้มเสียงใสกังวานของสตรีคนหนึ่งพลัน

ดังข้ึนข้างหู

"น่ีเจ้าก�าลังเกาพิณบรรเลงเพลงหรือก�าลังเกาส่วนที่คันกันแน่"

เขาหันมองไปตามเสยีง เหน็นอกเพิงมเีดก็สาวตาโตหน้าผากกว้าง

คนหน่ึงยืนอยู่ ด้านหลงัมสีาวใช้สองคนตามตดิ

นางกับเฉาพีสบตากันแล้ว สองฝ่ายต่างตะลึงงันไป

"ท่ีแท้...เป็นเจ้า?" เด็กสาวเลิกคิ้วข้างหนึ่ง สีหน้าประหลาดใจ  

เฉาพีจ�าได้เช่นกัน นางก็คือแม่นางน้อยที่ถูกกดทับอยู่ใต้รถม้า...เจินมี่

ภรรยาของหยวนซ ีพอเฉาพีคดิถึงภารกิจของตวัเองก็อดกลนืน�า้ลายไม่ได้ 

จิตใจกระวนกระวายเล็กน้อย

เจินมี่ก้าวมาข้างหน้าหน่ึงก้าว พิจารณาเฉาพีอย่างสนใจ "วันนั้น 

ข้ายังคิดว่าเจ้าเป็นขอทาน...ท่ีแท้เป็นนักบรรเลงพิณหรอกหรือ" นาง

กวาดตามองไปรอบด้าน จุปากหลายที "ซ�้ายังมีเพิงเป็นของตัวเอง  

แสดงว่าทักษะการดีดพิณของเจ้าต้องเย่ียมยอดมากแน่ๆ"

เฉาพีจ้องหน้านาง พูดไม่ออกชั่วขณะ ครั้งก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น

กะทันหัน ไม่ทันได้พิจารณาให้ละเอียด บัดนี้พิจารณาให้ละเอียด 

จึงพบว่าเจินมี่กับฝูโซ่วแค่คิ้วตาคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ลักษณะ 

กลับแตกต่างกันมาก ฝูโซ่วในความสูงสง่ามีแววกังวล แต่เจินมี่กลับ 

ให้ความรู้สึกเหมือนลูกกวางที่ว่ิงอยู่ในทุ่งหญ้า แข็งแรงปราดเปรียว

เป่ียมด้วยชีวิตชีวา
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เจินมี่ถูกเฉาพีจ้องจนรู้สึกขัดเขิน จึงกัดริมฝีปากร้องเสียงดัง "นี่!"

เฉาพีถึงรู ้สึกเหมือนต่ืนจากฝัน ดึงสายตากลับมา เจินมี่ถาม  

"ข้าถามเจ้าอยู่ ตกลงเจ้าดีดพิณเป็นหรือไม่"

เฉาพีคิดถึงหน้าที่ของตัวเองแล้วจึงจัดหมวกสูงให้ดี ผงกศีรษะ

ด้วยท่าทีหย่ิงทะนง เขาสังเกตเห็นว่าหลี่ว ์จีไม่ได้ตามนางมา แต ่

สองสาวใช้นั่นกลับตามติดเป็นเงาตามตัวจึงรู้สึกประหม่าเล็กน้อย

เจินมี่เอามือไพล่หลังเดินเข้าไปใกล้อีกสองสามก้าวอย่างสนใจ 

นางก้มหน้ามองพิณและใช้ปลายน้ิวขาวกระจ่างสัมผสัดกู่อนเงยหน้าพูด 

"เช่นนั้นลองดีดให้ข้าฟังสักเพลงซิ เจ้าดีดเพลงอะไรได้บ้าง"

เฉาพีลอบถอนหายใจกับตัวเอง พยายามส่ังให้ตัวเองปั ้นท่า

บัณฑิตสูงส่งที่สุขุมเยือกเย็นออกมา เอ่ยค�าสามค�าออกมาเรียบๆ  

"หงส์วอนรัก"

เจินมี่ตาเป็นประกาย เอ่ยเร่งเร้า "เช่นนั้นก็รีบดีดให้ข้าฟัง"

เฉาพีเงียบไปครู ่หนึ่ง เผยสีหน้าล�าบากใจออกมา บทเพลง  

'หงส์วอนรกั' นีม้นียัเกีย้วพานอยูเ่ลก็น้อย หากคนทีม่คีวามรูด้้านดนตรี

ได้ยนิเข้า รูว่้านกับรรเลงพิณบรรเลงเพลงน้ีให้สตรใีนจวนสกุลหยวนฟัง 

เกรงว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ไม่น้อย

เจินมี่เห็นสีหน้าแล้วรู้ทันทีว่าเขาล�าบากใจเรื่องอะไร นางหันไป

พูดกับสาวใช้สองคนนั้น "พวกเจ้าสองคนออกไปรอข้าข้างนอก"

สาวใช้สบตากัน ร่างกายไม่ขยับเขย้ือน "หลิวฟูเหรินให้ข้าน้อย

ปรนนิบัติรับใช้ท่านอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ห่างไปไหนเจ้าค่ะ..."

เจินมี่ถลึงตาอย่างหมดความอดทน "การฟังพิณจิตใจต้องสงบ  

คนมากปากเยอะย่อมท�าให้บทเพลงนีเ้สยีคณุค่าไป ทีน่ีเ่ป็นแค่เพิงเลก็ๆ 

เท่านัน้ มทีางออกเพียงทางเดยีว พวกเจ้ายืนอยู่ตรงนัน้ข้ายังจะหนไีปไหน 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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