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นางกัดริมฝีปากล่าง “ข้าไม่อยากห�้าหั่นกับท่าน หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่อยากไปถึงจุดท่ีเรา

ต้องห�้าหั่นกัน”

น�้าเสียงของชายหนุ่มยังเรียบเฉยเหมือนเดิม “เพราะเหตุใดเล่า”

“ข้าคดิว่าการท่ีคนสองคนห�า้หัน่กัน ถึงอย่างไรกต้็องมคีวามเกลยีดชังแฝงอยู่ แต่ข้าไม่อยาก

เกลียดท่าน”

อยู่ๆ กงซีอู๋ก็รั้งบังเหียนให้ม้าหยุดว่ิง มองม้าของอี้เจียงเดินขึ้นมาตีคู่ รอบตัวมืดมิด เสียง 

ของเขาลอยเรื่อยมากับสายลมยามราตรี “ศิษย์น้อง เจ้าชอบข้า”

อี้เจียงชะงัก

“เจ้าชอบข้า”

“...”

“ความชอบเป็นเพียงความรู้สึกอย่างหนึ่ง ไม่จ�าเป็นต้องปิดบังหรอก”

อี้เจียงรู้สึกว่าสมองของเขาท�างานเป็นเหตุเป็นผลจนเหมือนไม่ใช่มนุษย์เดินดิน
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คำ�นำ�

คร้ังน้ี 'ท่านเทียนหรูอวี้' จะพาท่านนักอ่านย้อนเวลากลับไปสู่ยุคจั้นกั๋ว ยุคที่

แผ่นดินจีนแตกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย มีนักปราชญ์หลากหลายส�านักมากมาย  

รวมถึงพบเจอกับบุคคลในประวัติศาสตร์ 

จะเป็นอย่างไรนะ หากต้องตืน่ข้ึนมาพบว่าตวัเองอยูใ่นโลกทีไ่ม่คุน้เคย เตม็ไปด้วย 

ไฟสงครามทกุหย่อมหญ้า ภาษากอ่็านไม่ออก แต่ใครๆ กลบัมองว่าตวัเราเป็นปราชญ์

ผู้ปราดเปรื่อง แล้วจะมีชีวิตรอดในโลกใบนั้นได้หรือ

ไม่เพียงแค่เอาชีวิตรอด 'อี้เจียง' ยังต้องคอยรับมือกับศิษย์พี่ร่วมส�านัก ผู้ที่ 

คอยแต่ทดสอบสติปัญญานางด้วยวิธีการต่างๆ นานา ไม่เว้นกระทัง่หวัใจ ราวกบัใคร

รู้สึกหวั่นไหวมากกว่าผู้นั้นแพ้!

หากท่านนักอ่านอยากรู้แล้วว่าอี้เจียงจะต้องพบเจอเร่ืองราวใดบ้าง แล้วการ

ปะทะกันระหว่างศิษย์พี่ศิษย์น้องจะเข้มข้นขนาดไหน จะมีผู้ใดเข้ามาเป็นหมาก 

ในสงครามระหว่างแคว้นคร้ังน้ีอีกหรือไม่ เชิญท่านนักอ่านร่วมออกเดินทางไป 

พร้อมกับพวกเขาได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ อี้เจียง  หญิงสาวจากยุคปัจจุบัน ทะลุมิติมาอยู่ในร่างหวนเจ๋อ 

ศิษย์ส�านักกุ่ยกู่ซึ่งเป็นเหมินเค่อชั้นสูง

✱ กงซีอู๋  ศิษย์พี่ของอี้เจียงที่เก่งกาจทั้งบุ๋นและบู๊ เป็นขุนนาง

แคว้นฉี เป็นคนท�างานโดยมีแผนการรัดกุมรอบคอบ

✱ จ้าวจ้งเจียว  หรือฉางอนัจวนิ น้องชายของจ้าวหวงัตนั ชอบแต่งชุด

สตรี เจ้าอารมณ์ เป็นลูกคนโปรดของพระพันปีจ้าว 

✱ ตันคุย  องครักษ์ประจ�ากายอี้เจียง เป็นมือกระบี่ รักเจ้านาย

ยิ่งชีพ

✱ เผยยวน  ศิษย์ส�านักข่งจื่อ ต้นแบบของเขาคือกงซีอู ๋ เป็น 

เหมินเค่อของจ้าวจ้งเจียว ไม่ชอบออกนอกเรือน

✱ เซ่าจิว  ศิษย์ส�านักโม่จื่อ เกลียดสงคราม เป็นสหายของ 

เผยยวน

✱ จ้าวเซิ่ง  หรือผิงหยวนจวิน ท่านอาของจ้าวจ้งเจียว เป็น 

มหาอ�ามาตย์แคว้นจ้าว

✱ เว่ยอู๋จี้  หรือซิ่นหลิงจวิน น้องชายต่างมารดาของเว่ยหวัง 

เชี่ยวชาญในการศึก ให้ความส�าคัญกับสหาย
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เทียนหรูอวี้

1 

ทะลุมิติไปเป็นเหมินเค่อ*

เมืองหานตัน แคว้นจ้าว

ผิงหยวนจวิน** ในตอนนีรู้ส้กึปวดใจย่ิง เจ้าแคว้นผูเ้ป็นพ่ีชายสิน้บญุ  

รัชทายาทที่จะสืบทอดบัลลังก์ต่อไม่ใคร่ชอบหน้าเขาเท่าไร แค่คิดว่า 

ต่อไปอาจขูดรีดราษฎรได้น้อยลง ใจเขาก็แทบแหลกสลาย

วันน้ีเขาตื่นนอนแต่เช้าสวมชุดไว้ทุกข์ จุดธูปเผากระดาษเงิน

กระดาษทองเซ่นไหว้พ่ีชาย คงเพราะก�าลังตรอมตรมอย่างแสนสาหัส  

มอืจงึสัน่จนเผลอท�าไฟตดิเสือ้อนสุดุทีร่กัโดยไม่ตัง้ใจ ยามทุกคนเข้าไปช่วย 

อนุของเขากันเอะอะวุ่นวาย แววตาของเขากลับว่างเปล่า น�้าตาไหล 

ไม่ขาดสาย ริมฝีปากขมุบขมิบพึมพ�าถึงผู้เป็นพี่...

"นายเราช่างจงรักภักดีอะไรเช่นนี้!"

* เหมินเค่อ คือบริวารที่ขุนนางหรือชนชั้นสูงเลี้ยงไว้ในจวนเพื่อใช้สอยหรือประดับบารมี
** จวิน คือบรรดาศักดิ์ของผู้ครองที่ดินศักดินาในสมัยชุนชิวจั้นกั๋ว โดยจะมีชื่อเขตที่ดินศักดินาที่ปกครองอยู่
น�าหน้า
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กล่อมเกลาปราชญ์หญิง 1

เหล่าเหมินเค่อท่ียืนมุงดูอยู่บนลานพากันตื่นตัว จรรยาบรรณ 

ในอาชีพท�าให้พวกเขาเล็งเห็นช่องทางการแสดงศักยภาพของตนเป็น 

ครั้งแรก ครึ่งหนึ่งจึงกรูกันเข้าไปร่วมหลั่งน�้าตากับผิงหยวนจวิน ส่วนอีก

ครึ่งวิ่งโร่ออกไปป่าวประกาศความดีงามของเจ้านายตนที่ข้างนอก

การตื่นตัวของพวกเขาท�าให้อนุของเจ้าบ้านอ้ึงไปด้วยความตกใจ 

พอตั้งตัวได้ก็เริ่มร้องไห้โวยวาย หักปิ่นหยกเป็นสองท่อนอย่างโมโห

"ท่านพ่ีท�าเช่นนี้คงไม่เหมาะ" ยามเข้านอนตอนกลางคืน ฟูเหริน* 

ของผิงหยวนจวินพูดกับสามีด้วยสีหน้าครุ่นคิด

"หอื? ไม่เหมาะอย่างไร" ผงิหยวนจวินถามอย่างไม่ใส่ใจ ขณะน่ังลบู

ไรเคราเบื้องหน้าคันฉ่องส�าริดก็ยังประทับใจการแสดงละครของตน 

ไม่หาย

"สิ่งที่ท่านพ่ีท�าวันนี้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อต้าหวัง** ความรัก 

ที่น้องมีต่อพี่ แต่แค่นี้ยังไม่พอเจ้าค่ะ ถ้าเกิดต้าหวังคนใหม่มองว่าท่านพี่

ยึดมั่นต่อนายเก่า ไม่เห็นความส�าคัญของเขามากพอ ต่อไปท่านไม่ย่ิง 

ตกที่นั่งล�าบากหรือ"

มอืท่ีลบูไรเคราหยดุชะงกั จากนัน้ก็ตบโต๊ะ "นัน่สิ! เหตุใดข้าถึงไม่ทันคิด 

นะ เป็นเช่นนั้นจริงๆ แล้วฟูเหรินคิดว่าควรท�าอย่างไรดี"

ผู้เป็นภรรยาตอบ "ข้าได้ยินว่าในกลุ่มผู้มีอ�านาจเริ่มมีคนสนับสนุน

องค์ชายต่างๆ แล้ว ท่านพี่จะช้ากว่าคนอื่นไม่ได้นะเจ้าคะ"
* ฟูเหริน เป็นค�าเรียกภรรยาเอกของเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์
** หวัง หรือต้าหวัง เป็นค�าเรียกกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองแคว้น ซึ่งยุคชุนชิวจั้นกั๋วจะมีค�าเรียกผู้ปกครองแคว้น
ต่างกันออกไป มทีัง้หวัง กง โหว ป๋อ และหลงัจากแคว้นฉนิรวมแผ่นดินได้แล้วผูค้รองแผ่นดนิจงึเรียกว่าฮ่องเต้
หรือจักรพรรดิ ส่วน 'หวัง' (อ๋อง) ถูกลดระดับเป็นเพียงบรรดาศักดิ์หนึ่งเท่านั้น
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เทียนหรูอวี้

ผงิหยวนจวินขมวดค้ิวครุน่คิดอยู่ครู่หนึง่ก็วางคนัฉ่องลง ก่อนคล่ีย้ิม

คล้ายตัดสินใจได้เสียที ภรรยาผู้มากด้วยวัยที่อยู่ใต้แสงเทียนในเวลานี ้

ก็ดูน่ารักน่าชังขึ้นมาก "ฟูเหรินกล่าวได้มีเหตุผล จวนเรามีเหมินเค่อ 

มากมาย หาคนเข้าไปอยู่ข้างกายองค์ชายแต่ละคนช่างง่ายดายย่ิง ต่อไป

มีพวกเขาคอยหนุนหลัง อาอย่างข้าก็ยังครองต�าแหน่งมหาอ�ามาตย์ 

ได้อย่างสบายใจเหมือนเดิม"

"ท่านพ่ีกล่าวได้ถูกต้อง แต่จะท�าอย่างชดัแจ้งไม่ได้ มเิช่นนัน้คนอืน่

จะรู้ทัน ข้าหมายตาจ้งเจียวเอาไว้ เขาเป็นบุตรชายคนเล็กที่พระมเหสี 

ทรงรักทีส่ดุ แลว้ยงัเปน็น้องชายรว่มอทุรของรชัทายาทตนั เมื่อรัชทายาท

ขึ้นครองบัลลังก์ เขาจะต้องได้รับการอวยยศคร้ังใหญ่ ท่านพ่ีแค่ส่งคนที่

ไว้ใจได้ไปอยู่ข้างกายจ้งเจียวก็พอ"

ไม่เสียแรงท่ีนางเป็นน้องสาวของเว่ยหวังและเป็นพ่ีสาวของ 

ซิ่นหลิงจวิน ผิงหยวนจวินเพิ่งประจักษ์ถึงความเก่งกาจของภรรยาก็วันนี้ 

เขาลกุขึน้จดัเสือ้ผ้าแล้วค้อมค�านบันาง แม้แต่น�า้เสยีงก็เตม็ไปด้วยความ

เลื่อมใส "ฟูเหรินพูดได้ถูกต้องย่ิงนัก แต่พวกเราเลี้ยงเหมินเค่อเอาไว้

มากมาย ควรส่งใครไปถึงจะเหมาะที่สุด"

"ส่งใครไปก็ไม่เหมาะทั้งน้ัน ท่านพ่ีควรจะส่งคนมีความสามารถ 

ที่ถูกใครต่อใครลืมเลือนไปแล้ว เช่นนี้ถึงจะไม่เป็นที่สังเกต"

"เหมนิเค่อของเรามแีต่คนเก่งชือ่เสยีงโด่งดงัทัง้นัน้ มคีนประเภทน้ัน

เสียที่ไหน"

ฟูเหรินยกมือป้องปากย้ิม "ท่านพ่ีลืมคนท่ีถูกขังอยู่ในคุกแล้ว 

หรือเจ้าคะ"
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ผิงหยวนจวินฟังแล้วถึงนึกขึ้นมาได้ กล่าวกันว่าคนผู้นี้เป็นศิษย์ 

คนสดุท้ายท่ีเจ้าส�านักกุ่ยกู่* คนล่าสดุรบั แต่อายุยังน้อยนัก รูปร่างผอมสงู 

ราวกับล�าไผ่ จนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเป็นบุรุษหรือสตรี

ถ้าจ�าไม่ผิด นา่จะอยู่ในคกุมาครึ่งปีแล้ว อยูน่อกสายตาใครต่อใคร

จริงๆ น่ันแหละ หากปล่อยตัวออกมา คนผู้นี้จะต้องซาบซึ้งในบุญคุณ 

จงรักภักดีต่อเขาชนิดท�างานให้แบบถวายหัว เป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆ

"ฟูเหรนิหลกัแหลมเหลอืเกิน!" แผนการเป็นรปูเป็นร่าง ผิงหยวนจวนิ 

ก็อารมณ์ดีมาก ย่ิงมองฟูเหรินของตนก็ย่ิงรู้สึกร่ืนหูร่ืนตา คืนนั้นเขาจึง

สวมกอดนาง พร�่าพลอดค�าหวานให้ฟังทั้งคืน

อนุภรรยาผู้ถ่างตารอให้ผิงหยวนจวินมาปลอบโยนจนเช้าก็ยัง 

รอเก้อ หักปิ่นอันที่สองด้วยความโมโห

ผู้คนแคว้นจ้าวชอบร้องร�าท�าเพลง โดยเฉพาะในเมืองหานตันที่มี

เสียงดนตรีดังให้ได้ยินทุกคืน เวลากลับเคหสถานถูกก�าหนดไว้ดึกมาก  

จึงได้ฉายาว่า 'นครไร้นิทรา' หลังจากจ้าวหวังเสด็จสวรรคตได้ไม่นาน  

ทั้งแผ่นดินก็ร่วมไว้ทุกข์ ห้ามไม่ให้บรรเลงมโหรีหาความส�าราญ แต ่

ชาวจ้าวก็ยังคิดค้นการร่ายร�าท่ีไม่มีเสียงขึ้นมาได้ ผู้แสดงจะเคล่ือนไหว

อย่างเคร่งขรึมสง่างามและมีสีหน้าหม่นหมอง สอดคล้องกับบรรยากาศ

ในตอนน้ีเป็นอย่างดี จึงไม่เป็นที่ติฉินของใคร สมแล้วที่ผู้คนแคว้นอื่น 

มักพูดกันว่าชาวจ้าวไหวพริบดี เฉลียวฉลาดกว่าคนที่อื่น

เสยีงฝีเท้าม้าดังกุบๆ ย�า่ไปตามถนนใหญ่ ตนัคุยน่ังอยู่บนหลงัอาชา
* ผู้ก่อตั้งส�านักกุ่ยกู่ หรือกุ่ยกู่จื่อ มีชื่อเดิมว่าหวังสว่ี เป็นนักปราชญ์ นักการเมือง และนักวางกลยุทธ์ที่มี 
ชื่อเสียงในยุคจั้นกั๋ว

Page �������������������1.indd   10 7/7/2563 BE   16:05



11

เทียนหรูอวี้

ฝีเท้าดี ควบไปยังคุกนอกเมืองหลวงด้วยความเร็วสูง เสียงจ้อกแจ้กของ

ผู้คนที่ยืนดูการร่ายร�าสองข้างทางถึงจะเงียบหายไปได้

สองฝั่งของคุกคือผู้คุมท่ีถือคบไฟยืนน่ิงราวรูปปั้น มองดูน่าขนลุก

ภายใต้แสงไฟท่ีวูบไหวตามแรงลม แต่ตันคุยเป็นมือกระบี่แคว้นเยียน  

เหน็ฉากสยดสยองมาจนคุ้นชนิ จงึไม่รูส้กึหวาดหว่ันกับภาพน้ีแต่อย่างใด

เขาลงจากหลังม้า ร่างสูงตระหง่านราวต้นสนใหญ่ยืนตรงสง่า  

สองตาจับจ้องประตูใหญ่ของคุกเขม็ง

ไม่นานนักบานประตูก็เปิดออกจนสุด ใครคนหนึ่งเดินออกมาช้าๆ

ตันคุยเคลื่อนไหวในทันใด เขาสาวเท้าว่ิงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 

ส่งเสียงไปก่อนตัว "ในที่สุดแม่นางก็ออกมาเสียที!"

คนคนน้ันชะงกัเท้าภายใต้แสงจนัทร์ เงาร่างทอดไปบนพ้ืนเป็นทางยาว  

ครู่ใหญ่ถึงได้มีท่าทีตอบสนอง "ตันคุย?"

น�้าเสียงแปลกไปเล็กน้อย แต่เน้ือเสียงไม่ผิดไปจากวันวาน ไม่ได้

กังวานใสเฉกเช่นเด็กสาวท่ัวไป กลับค่อนข้างต�่า ตันคุยเสียงสั่นด้วย 

ความตื่นเต้น "ข้าเอง แม้แต่ข้าท่านก็จ�าไม่ได้แล้วหรือ"

นางค่อยๆ เดินเข้ามาหา "จ�าได้"

เมื่อครู่ตันคุยยืนนิ่งขึงเหมือนหินก้อนใหญ่ แต่ตอนนี้ท�าราวกับเป็น

นกน้อยที่ถลาบินออกจากกรง ฝีเท้าเบาหวิวและว่องไว น�้าเสียงเบิกบาน 

เขารีบพานางเดินมา ประคองนางข้ึนหลังอาชาพลางถาม "หลังจากนี ้

แม่นางคิดจะท�าเช่นไรต่อ"

คนบนม้านิ่งไปนานถึงค่อยตอบว่า "ข้ายังไม่ได้คิดเลย"

ตนัคยุประหลาดใจเลก็น้อย เมือ่ก่อนไม่ว่าเป็นเร่ืองใดนางกเ็ฉียบขาด 
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ฉับไวเสมอ เหตุใดถึงเปลี่ยนไปได้เพียงน้ีกันเล่า แต่พอคิดว่าอีกฝ่ายอยู่

ในคกุมาครึง่ปีเขาก็พอเข้าใจได้ เพ่ิงออกจากคกุจงึยังปรับตวัไม่ทนักระมงั

เขาจูงม้าเดินไปข้างหน้าช้าๆ ไม่มีใครพูดอะไรระหว่างนั้น จวบจน 

ถึงถนนใหญ่ สองข้างทางแขวนโคมไฟสว่างไสว ผู้คนร่ายร�าครึกครื้น  

ชายหนุ่มถึงอาศัยแสงไฟมองคนบนหลังม้า แล้วก็ต้องสะดุ้งอยู่ในใจ

นางยังคงสวมเสือ้ผ้าบรุษุชดุเดียวกับตอนทีเ่ข้าไปในคกุ ทว่าตอนนี้ 

เก่าโทรมเต็มที ท่ีเห็นได้ชัดคือดูหลวมโพรกกว่าตอนเข้าคุกมากนัก ร่าง 

ใต้อาภรณ์แบบบางเหมอืนพร้อมจะปลวิไปตามลมได้ทุกเมือ่ ใบหน้าขาวซดี  

ปลายคางเรียวแหลมจนน่าสงสาร

นางเป็นเดก็สาวทีเ่พ่ิงอายุได้เพียงสบิสีปี่เท่านัน้ ครึง่ปีทีถู่กขังอยู่ในคุก 

คงผ่านความล�าบากมาไม่น้อย ชายหนุ่มก�าย�าสูงเก้าฉ่ือ* อย่างตันคุย 

พอเห็นแล้วยังถูกกระตุ้นความเป็นแม่ขึ้นในหัวใจ เขาสูดจมูกแล้วพูดว่า 

"ข้าจะพาแม่นางไปอยู่ท่ีเรือนชิงเฟิงสักระยะ ที่นั่นงดงามและเงียบสงบ 

เหมาะจะใช้เป็นที่พักฟื้น"

"เจ้าตัดสินใจตามท่ีเห็นควรแล้วกัน" ฝ่ายตรงข้ามไม่มีท่าทียินดี

ยินร้าย

ตันคุยพยายามคาดเดาว่าเวลานี้นางคิดอะไรอยู่ในใจ พลันนึกถึง

ความเป็นไปได้อย่างหนึง่ จงึถามขึน้อย่างลงัเล "แม่นาง...คงไม่คิดจะแก้แค้น 

กงซีอู๋ทันทีที่ออกมาหรอกกระมัง"

เด็กสาวเอียงคอ แต่ละค�าถูกเอ่ยเอื้อนออกมาช้าๆ เหมือนผ่านการ

ไตร่ตรองมานับครั้งไม่ถ้วน "ก็เรียกได้ว่าอยากแก้แค้น ไฉนจึงไม่ได้เล่า"

* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ชายหนุ่มถอนหายใจ "ไม่ใช่ไม่ได้ เพียงแต่โอกาสยังมาไม่ถึง กงซีอู๋

เป็นศิษย์พ่ีของท่าน ท่านรู้จักความสามารถของเขาดีกว่าข้า ท่านเพ่ิง 

ออกจากคุก หาที่ตั้งตัวให้มั่นคงก่อนค่อยวางแผนดีกว่า"

คนบนหลงัม้าพยกัหน้า "ถูกของเจ้า ข้าแค่ก�าลงัคดิว่าตอนนีศิ้ษย์พ่ี

คนนี้ของข้าน่าจะอยู่ที่ใด"

แต่ก่อนไม่ว่าจะหมางใจด้วยเรือ่งหยุมหยิมเพียงไร นางกต้็องเอาคนื 

ให้ได้ ไม่ง่ายเลยจริงๆ ที่คราวนี้นางยอมฟังเขา ตันคุยถอนหายใจโล่งอก 

จากนั้นก็ส่ายหน้า "ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของผู้ทรงภูมิกงซี ตั้งแต่ที่ผู้ทรงภูมิกุ่ยกู่

ให้เขาส�าเรจ็วิชาจากส�านกั เขาก็ไม่เคยบอกใครว่าจะไปไหน มแีต่ต้องรอ

ให้เขาปรากฏตัวขึ้นเอง"

อาชาที่เดินช้าๆ อย่างเรียบร้อยมาโดยตลอดพลันเตะขาร้องฮี้  

ตันคุยรีบปลอบมันให้หายตื่น "แม่นางเป็นอะไรไป"

"เมื่อครู่เจ้าพูดถึง...ผู้ทรงภูมิกุ่ยกู่?"

"ขอรับ"

"อาจารย์ข้าคือผู้ทรงภูมิกุ่ยกู่?!"

"ขอรับ"

ร่างบนหลังม้าเอียงวูบ ก่อนร่วงตกลงไปบนพ้ืนดังตุ ้บ ตันคุย 

รีบเข้าไปประคองนางขึ้นมา ได้ยินนางอุทานด้วยความเร็วปกติ แต่เป็น

ค�าที่เขาฟังไม่รู้เรื่องโดยสิ้นเชิง "แม่เจ้า!" 

แต่เดมิเรอืนชงิเฟิงเป็นคฤหาสน์ต่างแดนท่ีคหบดแีคว้นเว่ยคนหนึง่

สร้างเอาไว้ในเมืองหานตัน ภายหลังมักมีบัณฑิตสัญจรจากแคว้นต่างๆ 
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แวะเข้ามาพักเสมอ เพ่ิมกลิ่นอายเฉกเช่นปัญญาชนพึงมีให้สถานท่ีนี้ 

ทลีะน้อย คหบดผีูน้ัน้จงึเปลีย่นทีน่ีเ่ป็นโรงเตีย๊มไปเสยีเลย แต่ยังคงรกัษา

บรรยากาศเรียบหรูสงบเงียบเอาไว้เหมือนเดิม และยังเป็นท่ีชื่นชอบใน 

หมู่บัณฑิตมาจนถึงตอนนี้

ดอกไม้เดือนสีใ่กล้โรยราหมดแล้ว แต่ยังเหลอืกล่ินหอมลอยอบอวล

อยู่ในสวน อีเ้จยีงสวมเสือ้ผ้าชดุใหม่ นัง่ด่ืมยารสชาติแปลกตรงริมหน้าต่าง 

ดืม่หมดไปครึง่หนึง่ก็ก้มลงมองใบหน้าตนเองท่ีสะท้อนเลอืนๆ อยู่ในถ้วยยา  

อดจะยกมือขึ้นหยิกไม่ได้

เจ็บ! หยิกไม่รู้ก่ีครั้งก็ยังเจ็บเหมือนเดิม ไม่ใช่ฝันจริงๆ ด้วย สต ิ

แทบกระเจิงแล้ว เหมือนอย่างที่เคยกระเจิงมาเมื่อแปดสิบสามวันก่อน

ตอนที่พบว่าตนเองอยู่ในห้องขัง

นางพยายามใช้หลักฟิสิกส์ ชีววิทยา ทัศนศาสตร์ ตลอดจน

เทววิทยามาอธิบายปรากฏการณ์ทีต่นประสบพบเจอ แต่พยายามอ้างองิ

หลกัวิชาการอย่างไร ความจรงิก็ยังตีแผ่ให้เห็นตรงหน้าชนดิเปลีย่นแปลง

อะไรไม่ได้

โชคดีท่ีพวกผูคุ้มคุกปฏิบติัต่อนางอย่างสภุาพ ไม่มกีารสอบปากค�า

และลงทัณฑ์อย่างทารุณเหมือนในจินตนาการ ความแตกตื่นลนลาน 

ที่อยู่ๆ ต้องมาพบเจอเรื่องเช่นนี้อย่างปุบปับจึงค่อยเบาบางลงบ้าง

วันแรกๆ นางมีอาการมึนหัววิงเวียนอย่างหนัก มักรู้สึกเหมือนสติ

ไม่อยู่กับตัว ทั้งยังฟังภาษาท่ีน่ีไม่เข้าใจ เสียงสนทนาระหว่างผู้คุมไม่ใช่

ภาษามนุษย์เลยส�าหรับนาง ราวกับเป็นบทสวดสวรรค์อย่างไรอย่างนั้น

แต่พออาการวิงเวียนหายไป ประสาทสัมผัสกระจ่างชัดข้ึน หูนาง 
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ก็เริ่มฟังค�าพูดของคนที่น่ีรู้เรื่องข้ึนทีละน้อย ถ้อยค�าที่หลุดออกจากปาก

ของนางก็เป็นภาษาแบบเดียวกับพวกเขา

อัศจรรย์เหลือเกิน ร่างกายนี้เหมือนมีความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

ทัง้ทีค่วามคิดในสมองเป็นภาษาปัจจบุนั แต่พอพูดออกมากลับเป็นภาษา

โบราณที่ซับซ้อนเข้าใจยาก ราวกับติดตั้งเครื่องแปลภาษาเอาไว้ในหัว 

ก็มิปาน

ต่อมานางจึงลองตั้งข้อสังเกตด้วยตนเอง อาการมึนหัวในช่วงแรก

คงเป็นเพราะนางยังไม่ชินกับร่างน้ี เมื่อหัวใจและร่างกายเชื่อมต่อกัน 

โดยสมบรูณ์ ประสาทสมัผสัและความรูสึ้กนึกคดิจงึสามารถท�างานรบักัน

ได้อย่างสอดคล้อง

ตอนน้ันห้องขงัของอีเ้จยีงอยู่แยกออกมาเดีย่วๆ จากห้องขังนักโทษ

คนอื่น นางเลยเดาว่าคงเป็นเพราะมีความผิดร้ายแรง และคิดไปว่าตน

อาจถูกตัดหัว ท�าเอาอกสั่นขวัญผวาจนนอนหลับไม่สนิทไปหลายคืน

ภายหลังนางทนไม่ไหวจึงลองถามผู้คุม ฝ่ายตรงข้ามตอบกลับมา

ยิ้มๆ 'ถ้าจะตัดหัวท่านจริง พวกเราจะเกรงอกเกรงใจท่านเพียงนี้ไปไย'

เดก็สาวฟังแล้วค่อยโล่งอก พอจะลองถามเร่ืองอืน่ ผู้คมุกลบัตอบได้ 

ไม่มาก นางไม่รู้ด้วยซ�้าว่าสถานะปัจจุบันของตนเป็นเช่นไร รู้แต่ว่ามีคน

คอยดูแลความเป็นอยู่ในคุกให้นางไม่น้อย แม้แต่อาหารการกินก็เข้าขั้น

ดีเลิศ

อีเ้จยีงพยายามปรบัตวัให้คุน้เคยกับทุกสิง่ทุกอย่าง แต่การถูกขงัเดีย่ว 

เป็นเวลานานท�าให้มนุษย์เกิดความคิดฟุ้งซ่าน นางถึงกับคิดว่าตนเอง 

จะถูกขังอยู่เช่นนี้ไปชั่วชีวิต จวบจนยี่สิบกว่าวันก่อน ผู้คุมได้น�าจดหมาย

Page �������������������1.indd   15 7/7/2563 BE   16:05



16

กล่อมเกลาปราชญ์หญิง 1

ฉบับหนึง่มาย่ืนให้ บอกว่ามอืกระบีแ่คว้นเยียนนามตนัคยุเขียนมาถึงนาง

อีเ้จยีงเปิดจดหมายอ่านด้วยความหวงัอนัล้นปรี ่ปรากฏว่านางแทบจะ 

สติแตกอีกครั้งเมื่อพบว่าอ่านไม่ออกแม้แต่ตัวเดียว

และแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อน นางก็ถูกปล่อยตัวจริงๆ

ตอนเดินออกจากคุกมาเห็นคนท่ีรอตนอยู่ นอกจากตันคุยแล้ว  

อี้เจียงก็นึกถึงคนอื่นไม่ออก

อี้เจียงคาดเดาความเป็นไปได้เอาไว้มากมาย ตันคุยอาจเป็นบิดา 

เป็นพ่ี เป็นญาติ หรือกระทั่งสามีของนาง แต่นึกไม่ถึงว่าความจริงเขา 

จะเป็นองครักษ์

จากค�าบอกเล่าของตัวตันคุยเอง ในอดีตเจ้าส�านักกุ่ยกู่เคยมี 

บุญคณุกับเขามาก่อน ดังน้ันหลงัส�าเรจ็เพลงกระบี ่เขาจงึดัน้ด้นขึน้เขาไป

เสาะหาร่องรอยของเจ้าส�านักกุ่ยกู่ ต้ังใจจะปรนนิบัติรับใช้สามปีเพ่ือ

ทดแทนคุณ แต่ผ่านไปแค่ปีเดียว เจ้าส�านักกุ่ยกู่ก็เสียชีวิตก่อน ตันคุย 

คดิว่าถึงอย่างไรก็ต้องท�าหน้าท่ีไปอกีสองปี จงึจะขอรบัใช้ศษิย์ของเจ้าส�านัก 

กุ่ยกู่ต่อ

กงซอีูป๋ฏิเสธ เพราะตนมคีวามสามารถพร้อมท้ังบุน๋และบู ๊ตนัคยุจงึ

เบนเป้าหมายมายังศิษย์คนเล็กที่ตัวผอมกะหร่องราวกับต้นถั่วงอกแทน

สองวันมาน้ีอี้เจียงซักไซ้เรื่องบุญคุณในอดีตแบบขุดลึก ที่แท ้

บุญคุณในตอนน้ันก็เกิดขึ้นเพียงเพราะเจ้าส�านักกุ่ยกู่ให้น�้าตันคุยดื่ม 

ชามหนึ่ง...

ส�าหรับนางแล้ว ท่าทางส�านึกในบุญคุณของตันคุยอยู่ในระดับ

ต�านานเลยทีเดียว
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ตันคุยเป็นคนซื่อตรง อุปนิสัยดูไม่ซับซ้อน ซ�้ายังติดจะช่างคุย นาง

จึงได้รู้เรื่องราวต่างๆ มากมายจากการคุยกับเขา

ตอนนีอ้ีเ้จยีงรูช้ดัแล้วว่าตนเป็นลกูศษิย์ของเจ้าส�านกักุ่ยกู่ มศีษิย์พ่ี

นามกงซีอู๋ หนึ่งปีก่อนนางเคยเป็นเหมินเค่อชั้นสูงของผิงหยวนจวินแห่ง

แคว้นจ้าว ใครต่อใครพากันเรยีกนางว่าผูท้รงภูมหิวนเจ๋อ ส่วนเพราะอะไร

นางจึงถูกศิษย์พี่ส่งเข้าคุกนั้น ตันคุยกลับเอ่ยถึงเรื่องนี้ค่อนข้างคลุมเครือ 

โดยกล่าวว่า 'ลุม่ลกึ คาดเดายาก เปลีย่นแปลงได้ร้อยพันอย่างในพรบิตา 

สมกับที่เป็นศิษย์ท่านกุ่ยกู่'

เด็กสาวบบีจมกูด่ืมยารวดเดียวหมด ขมเสียจนต้องหดคอ พอรสขม

จางลงแล้ว นางก็หลบัตาสดูหายใจเอากลิน่หอมของดอกไม้นอกหน้าต่าง

เข้าไปลกึๆ สกัพักก็ลมืตาขึน้พร้อมความตัง้ใจแน่วแน่...ไหนๆ ก็มาถึงข้ันนี ้

แล้ว เค้นสมองขบคิดไปก็เท่านั้น เอาตัวรอดให้ได้ไปวันๆ ดีกว่า ไม่ว่าจะ

ชีวิตแบบไหนก็เป็นชีวิตคน แค่คอยเลี่ยงไม่ให้เจอคนชื่อกงซีอู๋นั่นก็น่าจะ

พอแล้ว

ประตูถูกผลักออก ตันคุยเดินพรวดพราดเข้ามาในห้องจนแทบ 

ชนโคมส�าริดที่ตั้งอยู่ข้างประตูล้ม อี้เจียงเห็นอีกฝ่ายท�าท่าร้อนรน จึงยก

ชามยาเปล่าๆ ให้ดู "ข้ากินหมดแล้ว ไม่ต้องบังคับหรอก"

"ข้าไม่ได้จะมาบังคับให้ท่านกินยา รีบตามข้าออกไปเร็วเข้า"  

ฝ่ายตรงข้ามหยิบผ้าคลุมกันลมผืนหนึ่งส่งให้ แล้วเปิดประตูออกจนสุด

เพื่อเชิญนางเดินออกไป

เกิดค�าถามข้ึนมากมายในใจอีเ้จยีง แต่พูดมากก็พลาดมาก รอดวู่า

จะเกิดอะไรขึ้นดีกว่า
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ตันคุยน�าทางอ้ีเจียงออกจากห้อง เดินไปตามเฉลียงยาวเหยียด 

ได้สักพักก็เห็นประตูบานกว้างแขวนม่านมุกอยู่ตรงสุดทาง เสียงกลอง 

ดังออกมาให้ได้ยินจากข้างใน

อี้เจียงรู้ว่าห้องน้ีคือห้องโถงใหญ่ วันแรกท่ีมาถึงก็เคยเดินผ่านมา

แล้วครัง้หนึง่ ทว่าห้องน้ีเป็นท่ีชมุนมุของเหล่าบณัฑิต ไฉนจงึมเีสยีงกลอง

ได้เล่า

ตันคุยหยุดยืนตรงข้างประตู ใช้มือข้างหนึ่งแหวกม่านมุกเพ่ือให ้

อี้เจียงเดินเข้าไปก่อนพลางกระซิบเบาๆ "ยืนดูอยู่ตรงประตูก็พอขอรับ  

อย่าเพิ่งเข้าไปให้พวกเขาแตกตื่น"

อี้เจียงชะโงกหน้าจากข้างหลังองครักษ์ คนกลุ่มหน่ึงน่ังล้อมวง 

อยู่ในห้อง แต่ละคนแต่งกายหรูหรา ห้อยหยกประดับไว้ที่เอว ดูก็รู้ว่าเป็น

ชนชั้นสูง

เดิมตรงกลางห้องเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ทว่ายามนี้มีกลองขนาดใหญ่

ตั้งอยู่ หญิงสาวมีผ้าคลุมหน้าคนหนึ่งก�าลังร่ายร�าอยู่บนกลอง ด้านล่าง 

มีคนล้อมวงใช้ไม้เคาะขอบกลองเป็นจังหวะช้าเร็วสลับกัน รับกับการ 

ร่ายร�าอันคล่องแคล่วปราดเปรียวของหญิงสาว

กลางวันแสก  ๆทกุคนกลบัมาหาความรืน่เรงิกันทีน่ี่ ตามหาเหล่าบณัฑิต 

ที่มักจับกลุ่มถกปรัชญาวิชาความรู้ไม่เจอแม้แต่คนเดียว

"คนพวกนี้มาด้วยเหตุใดกันหรือ" นางเหลือบมองตันคุย

"มาพบท่าน"

"พบข้า?"

ตันคุยดึงอี้เจียงให้หลบมุม "ท่านเคยเป็นเหมินเค่อที่ผิงหยวนจวิน
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ยกย่องให้เป็นแขกชั้นสูง พวกเขาเลยอยากดึงท่านมาเป็นพวกน่ะสิ"

จะดึงคนมาเป็นพวกก็ต้องเอาคณะระบ�ากลองมาด้วยหรือ  

ช่างจริงใจเหลือเกินนะ อี้เจียงค่อนขอดอยู่เงียบๆ

องครักษ์พลันถามขึ้น "แม่นางยังจ�าสิ่งที่เขียนอยู่ในจดหมาย 

ฉบับนั้นได้หรือไม่"

อกีฝ่ายคงหมายถึงจดหมายท่ีส่งเข้าไปในคกุฉบบันัน้ อีเ้จยีงรับว่าอมื 

อย่างไม่เต็มเสียง จะให้บอกได้อย่างไรว่านางอ่านไม่ออกแม้แต่ตัวเดียว 

เขียนเป็นอักษรจีนตัวย่อ* ค่อยมาว่ากันใหม่

ตันคุยพูดต่อไปเรื่อยๆ "วันนี้จ้าวจ้งเจียวที่เป็นฉางอันจวินก็มาด้วย 

ถึงตอนนั้นท่านก็ใช้โอกาสนี้ไปเข้ากับเขาเสีย"

การไปเข้ากับฉางอันจวินน่าจะเก่ียวข้องกับสิง่ทีเ่ขยีนมาในจดหมาย  

อ้ีเจียงคิดได้เช่นนั้นก็ใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถาม "แต่ข้าว่าตอนน้ี 

ยังไม่ใช่โอกาสที่ดีที่สุด เจ้าคิดว่าอย่างไร"

ฝ่ายตรงข้ามขมวดค้ิว "ข้าไม่เข้าใจความคิดของแม่นาง ท่ีท่าน 

ออกจากคุกมาได้ก็เพราะผงิหยวนจวินช่วยเหลอื ถ้าไม่ใกล้ชดิฉางอนัจวิน 

ตามที่เขาสั่ง ไม่เท่ากับขัดใจเขาหรือ"

คราวน้ีอี้เจียงเข้าใจแล้ว ตอนแรกนางยังนึกสงสัยว่าเหตุใดตันคุย

ซึง่เป็นแค่มอืกระบีค่นหนึง่ถงึได้ช่วยนางออกจากคกุได้ แสดงว่าจดหมาย

เขียนถึงเรื่องน้ีสินะ! ตอนนี้นางเข้าใจแล้วว่าอะไรคือความรู้เปลี่ยนชีวิต 

จะโทษก็ต้องโทษที่อ่านหนังสือไม่ออกนั่นแหละ

อ้ีเจียงยังอยากสืบจุดประสงค์ของผิงหยวนจวินต่อ จึงแกล้งพูด 

* อกัษรจนีทีใ่ช้ในปัจจบุนัแบ่งเป็นสองแบบคอืแบบตวัเตม็และแบบตวัย่อ ซึง่แบบตวัย่อจะเป็นการลดจ�านวนขดี 
จากตัวเต็มเพื่อให้ง่ายขึ้น และใช้กันอย่างแพร่หลายในจีนแผ่นดินใหญ่
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ไปว่า "ตามมุมมองของข้า ผิงหยวนจวินคิดมากเกินไปที่ท�าเช่นนี้"

ตันคุยติดกับอย่างที่คิด เขาส่ายหน้าตอบกลับมาว่า "ก็ไม่เชิง  

จ้าวจ้งเจียวเป็นลูกคนโปรดของพระพันปีจ้าว ต้าหวังองค์ใหม่เพ่ิงจะ 

ขึ้นครองบัลลังก์ เขาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นฉางอันจวิน หากท่านได้รับความ

ไว้วางใจจากเขา ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผิงหยวนจวินอย่างมาก"

อี้เจียงท�าสีหน้าเรียบเฉย แต่ร�าพึงอยู่ในใจว่า...เช่นนี้น่ีเอง ตอนนี้

นางยังไม่พร้อมจะให้วิญญาณเหมินเค่อลงประทับร่าง เลยตั้งใจว่าจะ 

หาข้ออ้างแอบออกมาก่อน แต่ยังไม่ทันได้ขยับปาก ตันคุยก็กระตุก 

แขนเสื้อนางทีหนึ่ง พออ้ีเจียงเงยหน้าข้ึนมองก็พบว่าเขาก�าลังบุ้ยปาก 

ไปทางประตู นางมองตามสายตาเขา เห็นกลุ่มคนสามสี่คนห้อมล้อม 

เด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามา

เฉลยีงทางเดนิท�าจากไม้ บนัไดท�าจากหนิ ดอกไม้ใบหญ้างามสงบ 

แต่เดก็สาวทีเ่ดินเข้ามาปล่อยผมยาวสยาย สวมชดุสแีดง ดคู่อนข้างขดัตา

เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมรอบตัว นางเข้าไปน่ังกลางกลุ่มชนชั้นสูง 

อย่างไม่กระมดิกระเมีย้น บางคนยงัลกุขึน้ค�านับนางด้วยซ�า้ อีเ้จยีงมองแล้ว 

ตกตะลึงอยู่ในใจ

นางรู้มาตั้งแต่สมัยที่เรียนหนังสือแล้วว่ายุคชุนชิวและยุคจั้นก๋ัว*  

ไม่เคร่งครัดจารีตธรรมเนียม ไม่มีข้อจ�ากัดส�าหรับสตรีมากมายนัก  

ในบรรดาแคว้นทั้งหมด แคว้นจ้าวถือเป็นผู้น�าเร่ืองการประทินโฉมและ

การแต่งตัวที่คนท้ังแผ่นดินเอาอย่าง ถึงกับมีการใช้ส�านวน 'เย้ืองย่าง 

* ยุคชนุชวิจัน้ก๋ัว (770-221 ปีก่อนครสิต์ศกัราช) คอืช่วงเวลาท่ีจนียังแบ่งเป็นแคว้นต่างๆ ต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจกัน  
เมือ่ราชวงศ์โจวท้ังสองล่มสลายและเกิดสงคราม ฉนิสือ่หวง (จิน๋ซฮ่ีองเต้) จงึปราบปรามหกแคว้นและรวบรวม
แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียว
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ตามหานตัน'* ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังน้ันนางจึงไม่รู้สึกแปลกใจทีต่นเอง

กลายเป็นเหมินเค่อหญิง แต่เมื่อเห็นหญิงสูงศักดิ์นั่งชมความรื่นเริงในที่

สาธารณะท่ามกลางกลุ่มบุรุษก็ยังตกใจอยู่ดี

ระหว่างทีอ่ีเ้จยีงยังตกตะลงึอยูน่ัน้ ตนัคยุทียื่นอยู่ข้างๆ ก็พลนัขยับตวั  

"แม่นางรอสักครู่ อีกประเดี๋ยวท่านต้องแสดงตัวแล้ว"

อี้เจียงชะงัก ไหนว่าให้รอจนกว่าฉางอันจวินจะมาอย่างไรเล่า

"ท่านตันคุย" ตันคุยเดินเข้าไปในห้อง ชนชั้นสูงในที่นั้นที่รู้จักเขา 

พากันลุกขึ้นคารวะ ท�าให้อี้เจียงพบว่ามือกระบี่ผู้นี้โด่งดังกว่าที่ตนคิดไว้

ตันคุยผู้น้ีรูปร่างก�าย�าสูงใหญ่ถึงเก้าฉื่อ พอก้าวเข้าไปยืนในห้อง  

นกัแสดงในคณะระบ�ากลองต่างชะงกัเงียบเสียงแล้วออกจากห้องท้ังหมด 

เขายกมือคารวะไปโดยรอบพลางย้ิมกล่าว "ผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อทราบ 

จุดประสงค์ที่พวกท่านมาในวันนี้แล้ว จึงสั่งให้ข้ามาทักทายทุกท่าน"

"ไม่ต้องทักทงทักทายหรอกน่า" ชนชั้นสูงที่พูดกับเขาบอกย้ิมๆ  

"ผู้น้อยนั่งอยู่ในน้ีมานาน ไม่อยากรออีกแล้ว ก่อนหน้านี้ท่านหวนเจ๋อ

หายตัวไปนาน ซ�้ายังออกจากจวนของผิงหยวนจวิน พอได้ข่าว ผู้น้อย 

จึงรีบมาด้วยตนเอง หวังว่าท่านจะเข้าใจหัวอกคนที่อยากได้คนเก่งๆ  

มาช่วยงาน"

อี้เจียงลูบคางอยู่ตรงมุมห้อง เท่าที่ฟัง...ดูเหมือนคนคนนี้จะไม่รู้ว่า

นางออกมาจากคุก

หรือว่าศิษย์พ่ีคนนั้นจะขัดแย้งกับนางอย่างลับๆ ถึงไม่ท�าเป็น 
* เย้ืองย่างตามหานตนั เป็นส�านวน หมายถึงการพยายามเลยีนแบบคนอืน่แต่ท�าได้ไม่ดี ท้ังยังลมืความสามารถเดิม 
ของตนเองไป มท่ีีมาจากยุคจัน้ก๋ัว คนแคว้นเยียนมาเมอืงหานตนัซึง่เป็นเมอืงหลวงแคว้นจ้าว รูส้กึว่าท่าเดนิของ
คนทีน่ี่สวยงามจงึเดนิตามบ้าง ปรากฏว่านอกจากจะเดินตามไม่เหมอืนแล้ว ยงัลมืวธีิเดนิแบบเดมิของตนจนต้อง
คลานกลับไป
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เรื่องใหญ่ให้คนรู้กันทั่ว นางจะได้ไม่เสียหน้ามากเกินไป?

จากที่เคยคิดว่าจะขออยู่ห่างๆ เขาอย่างระวังตัว ตอนน้ีนางเร่ิม 

สนอกสนใจในตัวศิษย์พี่คนนี้ขึ้นมาแล้วนิดๆ

ตนัคยุยังคงเจรจาปราศรยักับชนชัน้สงูกลุม่นัน้ แต่อย่างไรเขาก็เป็น

มือกระบี่ ไม่ใช่ขุนนาง จึงไม่เชี่ยวชาญด้านน้ี อ้ีเจียงคิดว่าคนท่ีเคยคว้า

รางวัลอันดับสามจากเวทีการแข่งขันโต้วาทีในมหาวิทยาลัยอย่างนาง 

ยังเก่งกว่าเขาหลายขุม จะว่าไปนางก็มีนิสัยประหลาด นั่นคือในเวลาที่

ตนเองเกร็งหรือต่ืนเต้นมากๆ แล้วพบว่าพวกเดียวกันแสดงผลงานไม่ดี 

ความเกร็งความตื่นเต้นนั้นจะหายไป

พูดกันอยู่นาน พวกชนชั้นสูงเริ่มหมดความอดทน ความเกรงอก

เกรงใจในน�า้เสยีงลดลงไปมาก ตันคุยเองก็อ่านสถานการณ์ออก จึงหันมา 

มองทางอี้เจียงเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่นางควรออกหน้า อี้เจียงเดาว่า

จ้าวจ้งเจียวน่ันน่าจะมาถึงแล้ว จึงจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจะก้าว 

ออกไป

นางไม่รู้ว่าแต่เดิมเจ้าของร่างนี้มีนิสัยใจคอเช่นไร แต่จนถึงตอนนี้

ไม่เห็นตันคุยแสดงความสงสัยในตัวนางมากเกินไปนัก แสดงว่าช่วงที่ 

ผ่านมานางน่าจะวางตัวถูกแล้ว นั่นคือเหมินเค่อระดับเทพจะต้องท�าตัว

สูงส่งเยือกเย็นเข้าไว้

จะสงูส่งเยือกเย็นได้นัน้ต้องท�าอย่างไร นัน่คอืเวลาตกใจให้ร้อง 'อมื' 

แทน 'แม่เจ้า' เวลาโมโหให้ร้อง 'อ้อ' แทนด่าทอ เวลาดีใจให้ท�าหน้านิ่งๆ 

แทนหวัเราะ 'ฮ่าๆๆ' เวลาไม่รูจ้ะตอบเช่นไรให้บอกว่า 'ข้ามเีหตผุลของข้า'

ดังนั้นอี้เจียงจึงเดินเข้าไปยืนข้างกลองยักษ์ด้วยสีหน้านิ่งเฉย  
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รบัการคารวะจากบคุคลในประวัตศิาสตร์เหล่านี ้แม้หัวใจจะเต้นแรงเป็น

รัวกลองก็ตาม

"ทุกท่านอุตส่าห์มาหา ผู้น้อยซาบซึ้งใจมากจริงๆ" 

รอบตัวพากันตอบกลับมาว่า "ควรแล้ว...ควรแล้ว" 

อี้เจียงกล่าวต่อไป "ข้าออกจากจวนผิงหยวนจวินได้ระยะหนึ่งแล้ว 

เดมิทีตัง้ใจจะไปให้ไกลจากแคว้นจ้าว แต่เมือ่เรว็ๆ นีข้้าได้พบคนทีด่แูล้ว

น่าจะเป็นเจ้านายที่หลักแหลม จึงตัดสินใจอยู่ในแคว้นจ้าวต่อไป"

นางกวาดตามองไปโดยรอบพลางนึกในใจว่า...ชมเชยเสยีดดูเีช่นน้ี 

ไม่มีเหตุผลที่จ้าวจ้งเจียวจะไม่หวั่นไหว

แน่นอนว่าตนัคยุช่วยรบัช่วงต่อให้ "เจ้านายทีห่ลกัแหลมทีผู่ท้รงภมูิ

พูดถึงคือ..."

"ฉางอันจวิน"

ท่าทีของคนในที่นั้นแตกต่างกันออกไป มีทั้งตกตะลึง ผิดหวัง และ

อ่อนใจ แต่ทนัใดน้ันใครบางคนก็หวัเราะออกมาเสยีงดงัลัน่ กลบเสยีงพูด

คนอื่นๆ ไปจนหมด

"เจ้านายที่หลักแหลมของผู้ทรงภูมิก็คือข้า?"

อี้เจียงหันไปมองตามเสียงแล้วชะงัก เพราะคนพูดคือเด็กสาว 

ชุดแดงคนนั้น

เด็กสาวอะไรกัน เด็กหนุ่มชัดๆ ต่างหาก! เสียงก้องกังวาน หน้าตา

หมดจดคมสัน แต่กลับแต่งชุดสตรี อี้เจียงอยากจะตะโกนออกมาให้ดังๆ 

ว่าให้ตายเหอะ อะไรเนี่ย เอาจริง? ล้อเล่นกันหรือ! แต่ก็ท�าแค่ตีหน้าขรึม

ตอบไปว่า "อืม ถูกต้อง"
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เหตุใดไม่มีใครบอกข้าว่าฉางอันจวินชอบแต่งหญิง!

ฉางอนัจวินลกุขึน้ยืน สาบเสือ้ชดุสตรท่ีีสวมอยู่แยกออก ปล่อยชาย

ยาวลากพ้ืนอย่างไม่แยแส แต่ไม่มีใครแสดงความประหลาดใจออกมา

สักคน เห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวไม่ได้เพิ่งจะมีความชอบเช่นนี้แค่วันสองวัน

ร่างกายของเด็กหนุ่มยังไม่โตเต็มท่ี เมื่อแต่งชุดสตรีมองเผินๆ จึง 

ดูไม่ออก แต่ในเมื่อตอนน้ีนางรู ้แล้วว่าอีกฝ่ายเป็นเด็กหนุ่ม จึงรู้สึก

พิพักพิพ่วนกับการแต่งตัวเช่นน้ี อี้เจียงพยายามเบนสายตามองเลี่ยง 

ไปทางอื่นอย่างแนบเนียน แต่ฉางอันจวินยังคงเดินเข้ามาหาสองก้าว 

เหมือนตั้งใจจะดึงสายตานางกลับมา มือหน่ึงเท้าเอวพลางเอียงคอ 

มองนาง

ท่าทางเช่นนี้แสดงว่ามีเรื่องจะพูด อี้เจียงเตรียมตัวรับมือเต็มที่ 

สมองท�างานอย่างรวดเร็ว หน้าตาเครียดขรึมอย่างแท้จริงไม่ได้เสแสร้ง

แต่สุดท้ายฝ่ายตรงข้ามก็แค่ย้ิมอย่างอ่อนโยน "จ้งเจียวรู้สึก 

เป็นเกียรติยิ่งนักที่ผู้ทรงภูมิไม่รังเกียจ"

อี้เจียงถอนหายใจโล่งอก ดูแล้วก็เป็นเด็กหนุ่มนิสัยตรงไปตรงมา

คนหนึ่ง อย่างมากก็แค่เย่อหยิ่งเอาแต่ใจไปสักหน่อยเท่านั้น น่าจะรับมือ

ไม่ยาก ตอนแรกนางต้ังใจจะท�าหน้าเรียบเฉยผงกหัวให้ แต่คิดได้ว่า 

ควรแสดงความเคารพ จึงทบทวนความทรงจ�าว่าก่อนหน้านี้ตันคุย 

ค้อมค�านับเช่นไร จากนั้นก็ท�าตาม

ฉางอันจวินดวงตาย้ิม "ไม่ทราบว่าผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อจะเข้าไปอยู ่

ในจวนได้เมื่อไร จ้งเจียวจะได้สั่งให้คนเตรียมการไว้รับรอง"

นางมองไปด้านหลัง ตันคุยเห็นดังน้ันก็ก้าวออกมาข้างหน้าแล้ว 
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ช่วยตอบแทน "ผูท้รงภูมมิใีจอยากท�างานรับใช้เจ้านาย ดังนัน้จงึออกเดินทาง 

ตามฉางอันจวินไปที่จวนได้ทุกเมื่อขอรับ"

"เช่นนั้นจ้งเจียวไม่รบกวนเวลาผู้ทรงภูมิแล้ว ขอกลับไปสั่งการ 

บ่าวไพร่ก่อน เชิญท่านไปที่จวนยามเซิน* ได้เลย"

คนอืน่เหน็เช่นนีก็้ไม่อยากอยู่ต่อ ต่างแยกย้ายไปคนละทางสองทาง

อย่างไม่ใคร่พอใจนกั พวกเขาอตุส่าห์มาด้วยความตืน่เต้นแต่ต้องกลบัไป

มอืเปล่า มหีรอืจะไม่เสยีอารมณ์ ทว่าอกีฝ่ายเป็นฉางอนัจวินผูท้ีพ่ระพันปี

รักมากที่สุด พวกเขาจึงท�าอะไรไม่ได้

ตันคุยเดินออกไปส่งทุกคนด้วยตนเอง แล้วกลับมากระซิบบอก 

อีเ้จยีง "เท่าท่ีข้าจ�าได้ ฉางอนัจวินไม่ได้ว่าง่ายเช่นน้ี น่าแปลกจริงๆ ท่ีวันน้ี 

ท่านท�าให้เขารับอุปการะได้อย่างราบรื่น"

อ้ีเจยีงคิดว่าคงเป็นเพราะผูท้รงภูมหิวนเจ๋อมชีือ่เสียงโด่งดงัมากกว่า 

ถึงอย่างไรก็มาจากจวนผิงหยวนจวิน ฉางอันจวินก็คงต้องให้เกียรต ิ

ผิงหยวนจวินบ้าง

ทั้งคู ่ไม่มีข้าวของอะไรให้เก็บ ค่ากินค่าอยู่ในเรือนชิงเฟิงนั้น  

ผิงหยวนจวินจัดการให้ทั้งหมด เรียกว่าเข้ามาอยู่อย่างสบาย จากไป 

อย่างสะดวก การไปถึงตรงเวลาเป็นมารยาทท่ีดี ตันคุยค�านวณเวลา 

ออกเดินทางไปจวนฉางอันจวิน โดยยังคงจูงม้าให้อี้เจียงนั่งเหมือนเดิม

เมืองหานตันมีลักษณะเช่นเมืองใหญ่ที่เจริญแล้ว ถนนกว้างขวาง 

ร้านรวงเรียงราย ผู ้คนสัญจรไปมาขวักไขว่ อี้เจียงมองรถเทียมวัวที ่

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.

Page �������������������1.indd   25 7/7/2563 BE   16:05



26

กล่อมเกลาปราชญ์หญิง 1

แล่นผ่าน มองแผงขายถ่านเลก็ๆ มองบ้านเรอืนทีส่ร้างไว้สองข้างทางอย่าง

เป็นระเบียบ มองก�าแพงสูงที่เห็นอยู่ไกลๆ ฉับพลันก็นึกข้ึนได้ว่าตนเอง 

อยู่ที่นี่มานาน แต่น่ีกลับเป็นครั้งแรกท่ีนางได้สัมผัสแสงแดดกับสายลม

ฤดูใบไม้ผลิของยุคนี้อย่างแท้จริง

ตนัคุยเห็นอีเ้จยีงมองรอบตัวตาไม่กะพรบิ ก็เดาว่าคงเป็นเพราะนาง

ถูกขังมานานเกินไป ความเป็นแม่ในตัวพลันลุกฮือข้ึนอีกคร้ัง เขาจงใจ

ชะลอฝีเท้า นางจะได้ดูให้นานขึ้น

เดินเอื่อยๆ ไปตามถนนใหญ่หลายสาย เสียงจ้อกแจ้กจอแจก็ 

หายไปเม่ือเข้ามาในเขตชนชั้นสูง เห็นได้ชัดว่าตันคุยส�ารวจเส้นทาง 

ไว้ก่อนแล้ว จงึสามารถเดนิเรือ่ยๆ ไม่มหียุดได้ตลอดทาง เขาชีไ้ปข้างหน้า

พร้อมเอ่ยว่า "ถึงแล้วขอรับ"

อีเ้จยีงมองไป เหน็ประตไูม้บานใหญ่หนาตัง้อยู่ด้านหลงัต้นไม้ใหญ่

สองต้น ก�าแพงสเีทาสงูตระหง่าน สร้างป้อมสงูไว้ตรงมมุซ้ายขวา มทีหารยาม 

ถือธนูยืนอยู่บนน้ัน ตันคุยประคองนางลงจากหลังม้า แล้วเดินเข้าไป 

แจ้งชื่อแซ่เสียงดัง ทหารยามก้มลงไปบอกคนข้างล่าง รอไม่นานก็มีคน

มาเปิดประตู

นางเดินช้ามาก ตอนก้าวข้ามธรณีประตูก็ระมัดระวังเป็นพิเศษ

เดินผ่านประตูบานนี้เข้าไป นางก็จะกลายเป็นเหมินเค่อแล้ว  

ไม่ระวังตัวได้หรือ

บ่าวสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบออกมารับ จากนั้นก็หมุนตัวจ�้าพรวดๆ  

น�าทั้งคู่เข้าไปข้างในโดยไม่พูดพร�่าอะไร

อี้เจียงนึกประหลาดใจ เผลอเร่งฝีเท้าตามไปโดยไม่รู้ตัว พอเดินมา
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ถึงบันไดหินด้านหน้าห้องโถงก็เห็นทหารกลุ่มหน่ึงถืออาวุธยืนอยู่ในห้อง 

ฉางอันจวินนั่งอยู่ตรงต�าแหน่งประมุขในชุดทางการ เจ้าตัวเปลี่ยนจาก

เสื้อผ้าสตรีเป็นเสื้อคลุมสีขาวแต่ยังสยายผมเหมือนเดิม ดูสูงส่งสง่างาม

อยู่บ้าง

อีเ้จยีงเดนิฝ่ากลุม่ทหารเหล่าน้ันเข้าไปค�านบัฉางอนัจวิน เนือ่งจาก 

กล้าๆ กลวัๆ ไม่รูว่้าท่าค�านบัของตนเองถูกต้องเหมาะสมหรอืไม่ จงึดเูหมอืน 

ท�าแบบขอไปท ีพอลกุขึน้ยืนตรงแล้วเห็นฝ่ายตรงข้ามมองนางย้ิมๆ ถึงได้

รู้ว่าไม่น่าจะมีปัญหา

"ในท่ีสุดผู ้ทรงภูมิหวนเจ๋อก็มาแล้ว" รอยย้ิมของฉางอันจวิน 

เปลี่ยนไปเล็กน้อย "เอ้า คุมตัวผู้ทรงภูมิไปรอสอบปากค�า"

อี้เจียงไม่ทันต้ังสติก็ถูกทหารสองนายมายึดมือยึดเท้าเอาไว้ นาง

ตกใจยิ่ง หรือว่าท่าค�านับเมื่อครู่จะไม่ถูก แต่ก็ไม่เห็นต้องถึงขั้นจับกุมกัน

เลยนี่!

ตันคุยเป็นคนเลือดร้อน เห็นดังน้ันก็ก้าวพรวดเข้ามาในห้อง  

"ฉางอันจวิน ท่านท�าเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร!"

ฉางอันจวินเอนตัวพิงเบาะ ยืดขาท่ีคุกเข่ามานานให้คลายอาการ

เมื่อยขบ "เสด็จแม่ทรงทราบแล้วว่าวันนี้ข้าไปเรือนชิงเฟิง ทรงเห็นว่า 

การท่ีข้าใส่ชุดสีแดงไปชมการร่ายร�าระหว่างช่วงไว้ทุกข์ให้เสด็จพ่อ 

เป็นความผิดร้ายแรง จึงทรงลงโทษข้า"

มอืกระบีแ่คว้นเยียนขมวดค้ิว "เรือ่งน้ีเก่ียวอะไรกับผู้ทรงภูมหิวนเจ๋อ 

เหตุใดฉางอันจวินถึงต้องจับนาง"

ฝ่ายตรงข้ามกลอกตา "เหตุใดจะไม่เก่ียวเล่า ผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อ 
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เป็นผูค้ดิวางแผนสิง่ต่างๆ ของจวนข้า ข้าถกูลงโทษ ไม่เท่ากับว่าผูท้รงภูมิ

บกพร่องในหน้าที่หรือ"

"ตะ...แต่นางไม่ได้ส่งเสรมิให้ท่านท�าเช่นนีเ้สียหน่อย!" ตันคยุร้อนรน

จนแทบติดอ่าง

ฉางอันจวินปัดปอยผมท่ีตกลงมาปรกหน้าอกออกไป เอ่ยด้วย 

น�้าเสียงเศร้าหมอง ค่อยสมกับท่ีอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ "เดิมทีข้าตั้งใจไว้ทุกข์

ให้เสด็จพ่อ หากไม่ต้องไปเรือนชิงเฟิงก็ไม่ต้องสวมชุดแดง ไม่ต้องไปดู

ระบ�ากลองหรอก ถึงผู้ทรงภูมิจะไม่ได้สั่งให้ข้าท�า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า

ผู้ทรงภูมิมีส่วนท�าให้ข้าปฏิบัติตัวเช่นนี้"

"ท่าน..." ตันคุยโมโหจนหน้าแดงก�่า

อีเ้จียงก็อึง้จนพูดไม่ออก มน่ิาตันคยุถึงบอกว่าคนคนนีไ้ม่ได้พูดง่าย 

ทีแ่ท้ก็ไม่ใช่คนซือ่จรงิๆ เป็นนางคิดต้ืนเกินไปเอง ถึงนึกว่าอกีฝ่ายรับมอืง่าย  

ถ้าให้เข้าไปอยู่ในคุกอีกครั้ง นางไม่เอาด้วยหรอก แต่จะหวังให้ตันคุย 

ช่วยนางในสถานการณ์เช่นนีก็้เป็นไปไม่ได้เลย ดจูากท่าทางฉางอนัจวิน 

ก็รู้แล้วว่าเตรียมวางกับดักไว้ล่วงหน้า

นางครุน่คิดก่อนโพล่งออกมา "เหน็ท่านท�าเช่นน้ี ข้าก็นกึถึงเรือ่งหนึง่

ขึ้นมา"

ตอนแรกฉางอันจวินก�าลังจะโบกมือส่ังให้ทหารคุมตัวนางออกไป 

ได้ยินเช่นนั้นก็ลดมือลง "อ้อ? เรื่องอะไร ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยซิ"

"ข้ามีสหายอยู่คนหนึ่ง นางยอมใช้เงินท่ีมีติดตัวทั้งหมดซื้อกล่องที่

ท�าขึ้นอย่างวิจิตรงดงามจนเหลือแค่ถุงเงินเปล่าๆ แต่นางไม่ทันเห็นว่า

กุญแจกล่องเสีย จึงใส่ถุงเงินเอาไว้ในนั้นแล้วเดินกลับบ้าน ปรากฏว่า
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ระหว่างทางไม่ทันระวัง ถูกโจรเปิดกล่องชงิถุงเงนิไปได้ ข้าเองก็ไม่รูว่้านาง

ควรซื้อกล่องใบนี้หรือไม่ควรกันแน่"

ฉางอันจวินอดจะขยับนั่งตัวตรงไม่ได้ "หมายความว่าอย่างไร"

อ้ีเจียงตอบ "ถ้านางไม่ซื้อกล่อง ก็จะไม่ใส่ถุงเงินไว้ในกล่องจน 

ถูกโจรขโมยไป แต่โชคดีที่นางซื้อกล่องใบนี้ ใช้เงินที่พกติดตัวไปจนหมด 

แม้จะถูกขโมยถุงเงินก็ไม่สูญเสียอะไร ดังนั้นข้าจึงคิดไม่ตกว่านางท�าถูก

หรือไม่ที่ซื้อกล่องใบนี้"

ฝ่ายตรงข้ามกลอกตาน้อยๆ สีหน้าดูแปลกประหลาดขึ้นทุกที  

"เจ้าจะบอกว่าเจ้าเป็นกล่องใบนี้?"

นางท�าใบหน้าเรียบเฉยเพ่ือแสดงท่าทีสูงส่งเยือกเย็น ขณะในใจ

แอบร้องเชอะอยู่

สหายอะไรกันเล่า ตัวนางเองน่ีแหละ อุตส่าห์กัดฟันใช้เงินสดที่ม ี

ซือ้กระเป๋ามาใบหนึง่ ปรากฏว่าเพ่ิงจะสะพายกระเป๋าออกจากร้านไม่ทันไร  

กระเป๋าสตางค์ก็ถูกล้วงไป ต่อมานางเอาแต่สงสยัไม่หายว่าตนเองคดิถูก

หรอืไม่ท่ีซือ้กระเป๋าใบน้ัน ตอนน้ีระหว่างก�าลงัร้อนรนก็นึกถึงเรือ่งนีข้ึน้มาได้  

แต่คนฉลาดมักคิดมากกว่าคนอื่น นางจึงปรับเรื่องเสียใหม่ เล่าให้วกวน

เล็กน้อย

หากเหมนิเค่อไม่ใช้ฝีปากจะยังชพีได้อย่างไร บรรดาเหมนิเค่อทีน่าง

อ่านเจอในหนงัสอืประวัตศิาสตร์ก็เหมอืนจะชอบคยุโวกันทกุคน เพียงแต่

คุยอย่างมีศิลปะเท่านั้น

ฉางอันจวินกวาดตามองอี้เจียง ขบคิดอยู่นานอย่างจริงจัง

แต่ก่อนอี้เจียงเคยอ่านหนังสือเล่มหน่ึง เป็นเคล็ดลับการคาดเดา
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ความคดิคนอื่นจากสหีน้า ทว่าตอนนัน้นางเพยีงอ่านเอาสนกุ จงึจ�าไมไ่ด้

ว่าหนังสือเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้าง ตอนน้ีมาคิดดูก็รู้สึกเสียดายย่ิงนักท่ี 

ไม่ได้ตั้งใจศึกษาให้ดี ดังนั้นที่เขาว่ากันว่าพอถึงเวลาจ�าเป็นจะแค้นใจ 

ที่อ่านหนังสือมาไม่มากนั้นหมายถึงสถานการณ์เช่นในตอนนี้นั่นเอง

"เข้าใจแล้ว" ในที่สุดฉางอันจวินก็ใช้ความคิดเสร็จ แต่สีหน้ายังไม่

ไว้วางใจเท่าไร

อี้เจียงคิดในใจ เข้าใจอะไรมิทราบ ข้าพูดวกไปวนมา ขนาดตนเอง

ยังไม่เข้าใจเลย!

ฉางอันจวินแค่นเสียงขึ้นจมูก แม้แต่น�้าเสียงก็ขุ่นเคืองย่ิงกว่าเดิม 

"ตอนที่ข้าไปจวนเสด็จอาคราวน้ัน เจ้าต�าหนิข้าต่อหน้าธารก�านัลอย่าง

รนุแรงว่าไม่ควรใส่ชดุสตร ีไฉนวนันีอ้ย่ๆู  กลบัยกย่องข้าว่าเป็นนายผูห้ลกัแหลม  

ถ้าข้าอยู่เฉยๆ ไม่ท�าอะไรเลย เจ้าก็คงนึกว่า 'นายผู้หลักแหลม' เช่นข้า

อ่อนแอและรังแกง่ายน่ะสิ"

อ้ีเจียงเปลอืกตากระตุก อยากจะกู่ร้องออกมาให้สดุเสยีง ยังไม่หมดเรือ่ง 

อีกหรือเนี่ย! ผิงหยวนจวิน เจ้าขุดหลุมฝังข้าชัดๆ!

ฉางอันจวนิลกุขึน้ยืนพลางแค่นย้ิม "ต่อให้เจ้าเป็นศษิย์ของผูท้รงภมูิ 

กุ่ยกู่ แต่เจ้าเอาอะไรมาคิดว่าข้าจะยอมรับคนที่พูดจาจาบจ้วงตนเอง 

เข้ามาอยู่ในการอุปการะ?"

"นั่นเพราะ..." อี้เจียงขยุ้มชายแขนเสื้อแล้วบิดไปมา ก่อนหลับหู

หลับตาตอบไปว่า "เพราะตอนนั้นข้าตั้งใจน่ะสิ"

ฝ่ายตรงข้ามชะงัก "อะไรนะ!"

นางพยายามปั้นค�าโกหกท่ีฟังดูแนบเนียน "ตอนที่ข้ายังรับใช้ 
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ผิงหยวนจวินก็ดูออกแล้วว่าฉางอันจวินเป็นคนเก่งกาจเพียงไร ข้า

พยายามหาโอกาสเข้าสวามิภักดิ์ต่อท่านมาโดยตลอด แต่ไม่อยากท�าให้

ผิงหยวนจวินสงสัย จึงแสร้งสร้างความหมางใจให้ท่าน เพ่ือท่ีวันหน้า 

จะเข้าสวามิภักดิ์ได้โดยไม่มีใครจับตามอง"

ฉางอนัจวินหรีต่ามองอ้ีเจยีงเหมอืนก�าลังประเมนิว่าจริงเท็จเพียงใด

ในเมื่อต้ังใจแต่งเรื่องแล้วก็ต้องพยายามให้ถึงท่ีสุด อี้เจียงบอก 

ด้วยเสียงอันดัง "ผู้น้อยคือกล่องใบนั้น นายท่านจะซื้อหรือไม่!"

อีกฝ่ายปรายตามอง และกวาดตามองนางตั้งแต่หัวจรดเท้า 

ด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ผ่านไปครู่ใหญ่ถึงค่อยโบกมือในที่สุด "ก็ได้ 

ข้าจะลองซือ้ดกู่อน ถ้าไม่ดค่ีอยโยนท้ิงก็ไม่สาย ถึงอย่างไรข้าก็ไม่เสยีเปรยีบ 

อยู่แล้ว"

พวกทหารพากันเดินออกจากห้อง อี้เจียงแอบถอนหายใจเงียบๆ 

อย่างโล่งอก

พ่อบ้านเห็นท่าทีเจ้านายก็เข้ามาพาทั้งคู่ไปยังเรือนพัก คราวนี ้

อี้เจียงจ�้าเร็วๆ จนตันคุยเกือบตามไม่ทัน

ปรากฏว่าเพิ่งจะเดินออกจากห้องก็ถูกฉางอันจวินเรียกไว้อีกครั้ง

"จรงิส ิข้าอยากถามแต่แรกแล้ว ตอนเจ้าโจรน่ันขโมยถุงเงนิออกจาก 

กล่อง ไฉนมันถึงไม่รู้ว่าในถุงไม่มีเงิน แค่หยิบขึ้นมาก็รู้แล้วนี่ ใต้หล้านี ้

มีโจรโง่เง่าเช่นนี้ด้วยหรือ"

อี้เจียงคิดในใจ ข้าอุตส่าห์ล�าบากแต่งเรื่องตั้งนาน จะถามซักไซ้ 

ไปท�าไมอีก!
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2
เหมินเค่อนั้นเป็นยาก

ตอนน้ีภายในจวนของฉางอนัจวินไม่ใคร่สงบนัก ข่าวการมาถึงของ

ผูท้รงภูมหิวนเจ๋อราวกับเป็นสายลมฤดูใบไม้ผลทิีพั่ดดอกไม้ให้บานสะพรัง่ 

เต็มสวนในชั่วข้ามคืน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่าดอกไม้หอม

ฉางอันจวินไม่ได้เลี้ยงเหมินเค่อเป็นงานอดิเรกอย่างผู ้เป็นอา  

นับตั้งแต่มีจวน เขาเพ่ิงรับเหมินเค่อแค่สองคนเท่านั้น คนหนึ่งมาจาก

แคว้นฉู่ นามเซินซี ส่วนอีกคนมาจากแคว้นหาน นามเผยยวน

เดิมทีเซินซีเป็นลูกหลานชนชั้นสูงในแคว้นฉู่ แต่กระท�าความผิด 

จึงลี้ภัยมาอยู่แคว้นจ้าว แล้วได้ฉางอันจวินรับเอาไว้ ส่วนเผยยวนเป็น

สามัญชน อุปนิสัยอ่อนโยน ดังนั้นจึงเจียมเนื้อเจียมตัวกับเซินซี

ยามเข้าไต้เข้าไฟ เซนิซตีบประตหู้องของเผยยวนให้เปิดออก ก้าวเข้ามา 

เหยียบเบาะนัง่ของอกีฝ่ายโดยไม่ถอดรองเท้าแล้วถามอย่างหัวเสีย "ได้ยินว่า 

ผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อเข้ามาอยู่ในจวน เจ้ารู้เรื่องนี้หรือไม่"
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เผยยวนวางม้วนหนังสือไม้ไผ่ในมือลงเป็นอันดับแรก ก่อนจะ 

ย้ายเทียนบนโต๊ะที่เกือบไหม้ติดชายเสื้ออีกฝ่ายออกมาอย่างระมัดระวัง

แล้วค่อยเงยหน้าขึ้นตอบด้วยรอยย้ิม "เพ่ิงได้ยินเมื่อครู่นี้เอง เป็นเร่ือง 

น่ายินดีจริงๆ"

ค�าตอบทีไ่ด้รบัท�าให้เซนิซโีมโหหนักกว่าเดมิ "เจ้ายังย้ิมออกอกีหรอื"

เผยยวนพยักหน้ารับ "แน่นอนสิ ข้าชื่นชมผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อมานาน

แล้ว ตอนน้ีได้มเีจ้านายคนเดยีวกันกับผูท้รงภูม ิถือเป็นผลบญุทีส่ะสมมา

สามชาติทีเดียว"

ฝ่ายตรงข้ามตวาดลัน่ "โง่เง่า! หวนเจ๋อเป็นแค่เดก็ไร้ความรูค้นหนึง่ 

มีคุณสมบัติให้ได้รับการยกย่องเพียงน้ันเสียท่ีใด ก็แค่อาศัยชื่อเสียง 

ส�านักกุ่ยกู่เที่ยวท�าตัวสูงส่งหลอกใครต่อใครไปทั่วเท่านั้น!"

ปกตเิวลาเซนิซโีมโห เผยยวนจะรบีก้มหน้าสงบปากสงบค�า แต่ไม่รู้

วันน้ีเขาไปรวบรวมความกล้าจากท่ีใด จงึได้ลุกพรวดข้ึนยืนแล้วถลงึตาใส่  

"บัณฑิตอย่างเราๆ ถือมารยาทเป็นส�าคัญ เจ้ายังไม่ทันได้พบผู้ทรงภูม ิ

หวนเจ๋อก็ว่าร้ายเสียเพียงนี้ จะมีอะไรได้เล่า นอกเสียจากกลัวนางจะมา

เด่นกว่าตนเอง!"

นี่เป็นครั้งแรกที่เผยยวนตอบโต้เซินซี เขาโมโหจนใบหน้าเขียวคล�้า

พลางกัดฟันกรอด "บัณฑิตส�านักข่งจื่อหัวโบราณเช่นเจ้าทุกคน! บัณฑิต

ส�านกันิติธรรมอย่างข้าชงิชงัพวกชอบท�าตวัเลศิหรใูห้คนเยินยอเช่นนีท้ีส่ดุ 

นีเ่จ้ายังจะไปเข้าพวกกับคนพรรค์นัน้? ข้ารู้สกึเหยียดหยามเจ้าเหลือเกิน!"

เผยยวนเบะปาก สองแก้มป่องด้วยโทสะ ทันใดนั้นเขาก็จับคอเสื้อ

อีกฝ่ายลากออกไปนอกเรือน
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เซินซีตกใจอย่างมาก เขาเซไปตามแรงกระชาก ก่อนจะโดนเหวี่ยง

ออกไปล้มก้นจ�า้เบ้าอยู่หน้าเรอืนจนมอืเป้ือนดินเตม็ไปหมด พอหนัไปมอง

ก็เห็นเผยยวนเกาะขอบประตูพูดเสียงดังลั่น 

"เมือ่เป็นเช่นนีก็้ไม่มอีะไรต้องพูดกันแล้ว จ�าเอาไว้ว่าทีหลงัหากยังว่าร้าย 

ผูท้รงภูมหิวนเจ๋ออีก ข้าไม่ละเว้นเจ้าแน่!" พูดจบก็กระแทกประตปิูดดงัปัง

เซินซีอ้าปากกว้าง เจ้านี่เพี้ยนไปแล้วหรือไร

อี้เจียงเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก�าลังจะกินอาหารเย็น

จานหน่ึงเป็นเนื้อแพะต้มที่ใส่มาท้ังชิ้นโดยไม่ได้ห่ัน จานหนึ่ง 

เป็นแป้งแผ่นกลมที่ผิวเป็นสีเหลืองแก่ จานหนึ่งเป็นปลา ดูแล้วไม่มีอะไร

ผิดปกติ นอกจากน้ันยังมีข้าวคลุกข้าวโพดอีกหนึ่งถ้วย แม้หน้าตาจะ 

ธรรมดาๆ แต่กลิ่นก็หอมฉุย

ธรรมเนียมของที่นี่ต้องแยกกนักิน ดังนั้นจึงมีอาหารสองชุดส�าหรับ

ตันคุยและอี้เจียงคนละชุด

ความจริงอี้เจียงค่อนข้างตื่นเต้นดีใจทีเดียว เพราะตอนอยู่ในเรือน

ชิงเฟิง พวกนางได้กินอาหารสองมื้อต่อวันเท่านั้น นางมักจะกินไม่อิ่ม 

แต่ก็ไม่กล้าพูด พอเข้ามาอยู่ในจวนฉางอันจวินถึงได้กินวันละสามมื้อ

เหมือนเมื่อก่อน

ดูจากจุดน้ี การเป็นเหมินเค่อก็มีข้อดีอยู่เช่นกัน อย่างน้อยก็ได ้

กินอิ่ม

ตันคุยก้มหน้าก้มตากินโดยไม่พูดไม่จา เพียงครู่เดียวก็จัดการ

อาหารส่วนของตนจนเกลีย้ง เมือ่เชด็ปากเสรจ็เรยีบร้อยก็พูดกับอีเ้จยีงว่า 
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"แม่นางค่อยๆ กินนะขอรับ ข้าจะออกไปข้างนอกสักครู่"

อี้เจียงพยักหน้า มองตามเขาเดินออกไปพ้นเรือนจึงค่อยลุกข้ึนมา 

หาม้วนหนังสือไม้ไผ่ที่ยังไม่ได้เขียนจากในห้อง ตั้งใจว่าจะจดบันทึกสิ่งที่

ประสบพบเจอในวันนี้

น่าเสียดายท่ีลายมือพู่กันของนางน่าเกลียดย่ิงนัก อีกอย่างม้วน

หนงัสอืไม้ไผ่ก็มพ้ืีนท่ีจ�ากัด นางจงึต้องงัดความสามารถในการย่อประโยค

มาใช้ แล้วปิดท้ายด้วยการเขียนสรุปว่า 

'ฉางอันจวนิเป็นหนุ่มวัยรุน่ตอนปลายนสิยัจนูเิบยีว* เจ้าคดิเจ้าแค้น 

ทั้งยังมีรสนิยมชอบแต่งหญิง'

ไม่รูว่้าตอนนีค้อืวันเดือนปีอะไร นางจงึเขียนลงไปว่าวนัท่ีแปดสบิสี่

เขียนเสร็จก็รู้สึกโล่งข้ึนมาก อี้เจียงเอาม้วนหนังสือไม้ไผ่ไปซ่อน

แล้วกลับมานั่งกินข้าวต่อ

สักพักตันคุยก็เดินกลับเข้ามาในเรือน ระหว่างท่ีอี้เจียงจัดการกับ

เนื้อแพะทั้งชิ้น ก็ได้ยินเขาพูดขึ้นว่า "เรียนแม่นาง มีจดหมายถึงท่าน"

ความอยากอาหารของอี้เจียงหายไปกว่าคร่ึง นางเงยหน้าข้ึนมอง

อีกฝ่าย "ผิงหยวนจวินส่งมาหรือ"

ตันคุยสั่นหัว สีหน้าดูประหลาดชอบกลขณะยื่นจดหมายมาให้

อี้เจียงรับมาดู บนซองไม่ได้เขียนอะไรท้ังส้ิน แต่มีต้นหญ้าสีม่วง 

ใบเรยีวเลก็สามใบติดอยู่ นางพลกิกลบัไปกลับมาอยู่สองรอบ ก่อนเงยหน้า 

* จูนิเบียว แปลตรงตัวว่าโรคเด็ก ม.2 เป็นศัพท์สแลงทางลบในภาษาญ่ีปุ่น หมายถึงคนท่ียังไม่มีวุฒิภาวะ 
แต่คิดว่าตัวเองเก่ง มีพลังวิเศษ หรือมีอ�านาจเหนือกว่าผู้อื่น มักแสดงออกด้วยตรรกะแปลกประหลาด
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ขึ้นถามตันคุย "แน่ใจหรือว่าส่งมาให้ข้า?"

ตันคุยก�าลังจะตอบ เสียงของใครบางคนก็แทรกขึ้นมาเสียก่อน 

"ยามคนส�านักกุ่ยกู่ส่งจดหมายถึงกันจะใช้ต้นหญ้าสีม่วงใบเรียวเล็ก 

เป็นสัญลักษณ์ ดังนั้นผู้รับย่อมต้องเป็นผู้ทรงภูมิอยู่แล้ว"

อี้เจียงหันไปมอง ชายหนุ่มคนหน่ึงเกาะอยู่นอกหน้าต่าง ก�าลัง 

จ้องนางเขมง็ พอทัง้คู่ประสานสายตากัน เขาก็สูดหายใจเฮอืกแล้วหันหลัง

ก้าวเร็วๆ

ตันคุยตามออกไปอย่างรวดเร็วพลางตวาด "โจรถ่อยจากที่ใดกัน!"

ชายหนุ่มท่ีว่ิงออกไปไกลแล้วพลันลดฝีเท้าลง จากน้ันก็วิ่งกลับมา 

โต้ตอบตนัคยุด้วยใบหน้าทีแ่ดงก�า่จากโทสะ "คะ...ใครบอกว่าข้าเป็นโจร! 

ข้าเป็นเหมินเค่อในจวนฉางอันจวินต่างหาก!"

ตันคุยชะงัก อี้เจียงเดินออกมาตรงหน้าประตู แสงไฟตรงเฉลียง 

ทางเดินสว่างไม่พอ จึงเห็นแค่ชุดสีเขียวอมเทาครึ่งหน่ึงกับแก้มป่อง 

ข้างหนึ่งซึ่งแสดงถึงความโกรธของอีกฝ่าย

"ในเมื่อเป็นเหมินเค่อ เหตุใดถึงต้องท�าตัวลับๆ ล่อๆ ด้วย"

พอได้ยินเสยีงอีเ้จยีง เด็กหนุม่ก็เบนสายตามาท่ีนางทันทแีล้วท�าท่า

ตื่นเต้น "อ๊าก!...ผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อพูดกับผู้น้อยแล้ว!"

"..." นางงงเป็นไก่ตาแตก

ดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวว่าเสียกิริยาจึงท�าท่าเขินๆ จัดเส้ือผ้า

ให้เรยีบร้อย เดนิเข้ามาสองก้าวแล้วโค้งค�านบันาง "ผูน้้อยเผยยวน ชืน่ชม

ผู้ทรงภูมิมานานแล้ว วันนี้ได้มีวาสนาเจอตัวเสียที ไม่คิดเลยว่าผู้ทรงภูมิ

จะอายุน้อยเพียงนี้"
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คราวนี้อี้เจียงเข้าใจแล้ว ที่แท้ก็ผู้ชื่นชมนี่เอง

สองแก้มของเผยยวนแดงเรื่อ ลืมความขุ่นเคืองที่เถียงกับตันคุย 

ไปหมด เอาแต่จ้องมองอ้ีเจยีงตาเป็นประกาย "ชวิีตน้ียวนมคีวามปรารถนา 

อยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือได้สนทนากับผู้ทรงภูมิ เท่าน้ีแม้ตายก็ไม่เสียดาย  

ไม่ทราบว่าผู้ทรงภูมิจะช่วยชี้แนะได้หรือไม่"

"เรื่องน้ี..." อี้เจียงเงยหน้าขึ้นมองดวงจันทร์ที่เร้นอยู่หลังหมู่เมฆ  

"นี่ก็ดึกแล้ว ถ้าอย่างไรไว้คราวหน้าแล้วกัน"

เผยยวนตบหัวตนเอง "ขอรับๆๆ ยวนใจร้อนไปเอง ผู้ทรงภูมิยังต้อง

อ่านจดหมายอีกนี่"

อีเ้จยีงนกึถึงเรือ่งนีข้ึน้มาได้ ยังไม่รูเ้ลยว่าใครเป็นคนเขยีนจดหมาย

ฉบับนี้มาหานาง อีกอย่างอยู่ในโลกนี้นางเป็นพวกไม่รู้หนังสือ ต่อให้รู้ว่า

ใครเป็นคนเขียนก็อ่านไม่ออกอยู่ดี

บ้าจริง นอกจากเขียนจดหมายแล้ว เหตุใดถึงไม่รู้จักฝากข้อความ

ถึงกันตรงๆ เล่า

ตันคุยเดินเข้ามาสองก้าว ค�านับเผยยวนเพื่อขอขมา แต่สีหน้ายังดู

ไม่สบอารมณ์เช่นเดิม "ไม่ทราบว่าผู้ทรงภูมิทราบสัญลักษณ์ที่คนของ 

ส�านักกุ่ยกู่ใช้ยามเขียนจดหมายถึงกันได้อย่างไร"

อ้ีเจียงต้ังสติหันไปมองเผยยวน จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ยอม 

ละสายตาจากนางเลย พอได้ยินค�าถาม เขาก็ยืดอกขึน้ทนัที "ขอพูดอย่าง

ไม่ปิดบัง ข้าเคยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับผู้ทรงภูมิกุ่ยกู่มาก่อน"

"หือ?" ไม่ใช่แค่ตันคุย อี้เจียงก็เกิดสนใจขึ้นมาเช่นกัน "เช่นนั้นหรือ 

สาเหตุมาจากอะไร" 
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แววตาของเผยยวนเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ "ข้าเคยเป็น 

เพื่อนบ้านของผู้ทรงภูมิกุ่ยกู่ที่เขาอวิ๋นเมิ่งอยู่สามวัน!"

"..."

"..."

ตนัคุยหันมาประคองอ้ีเจยีงเงยีบๆ "แม่นางกลับเข้าไปอ่านจดหมาย

ดีกว่า"

"นั่นสินะ" นางหมุนตัวกลับเข้าเรือน

เผยยวนไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีหวังก็เดินตามเข้าเรือนอย่าง

หงอยเหงา แต่ไม่กล้าถอดรองเท้าเข้ามานั่ง ได้แต่ยืนมองอี้เจียงจาก 

อีกทาง

ลมกลางคืนรวยรื่นเข้ามาทางหน้าต่าง ชายแขนเสื้อคลุมสีขาว 

ตวัหลวมพลิว้ไหว เผยยวนรูส้กึว่าแม้แต่ใบหน้าด้านข้างทีเ่ม้มปากขมวดคิว้ 

ของนางยังดูโดดเด่นกว่าคนอื่น

จุ๊ๆ สมกับเป็นศิษย์ของผู้ทรงภูมิกุ่ยกู่จริงๆ!

ตันคุยก้าวเข้ามาขวางสายตาเขาไว้ "ผู ้ทรงภูมิหวนเจ๋อจะอ่าน

จดหมายแล้ว ผู้ทรงภูมิโปรดกลับไปก่อนเถอะ"

"อา...ถ้าเช่นนั้นวันหลังยวนจะมาคารวะผู้ทรงภูมิใหม่" เผยยวน 

ทั้งอิ่มเอมใจทั้งไม่อยากกลับ ปากเอ่ยลาแล้ว แต่เท้าไม่ยอมขยับเสียที

อีเ้จยีงคลีจ่ดหมาย กวาดตามองตวัหนงัสอืทีร่าวกับเป็นอกัขระสวรรค์ 

อย่างใจลอย จนกระท่ังเผยยวนเดินออกไป นางก็หันไปพูดกับตันคุย  

"ช่วงก่อนหน้าน้ีตอนอยู่ในคุกข้าค่อนข้างล�าบาก ตกกลางคืนตาจะ 

มองอะไรไม่ค่อยชัด ถ้าอย่างไรเจ้าเข้ามาอ่านจดหมายให้ข้าทีแล้วกัน"
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ตอนแรกนึกว่าตันคุยจะตอบรบั ปรากฏว่าอกีฝ่ายรบีถอยกรดูพร้อม

ส่ายหน้ายิก "ไม่ได้ขอรบั จดหมายฉบบัน้ีผูท้รงภมูกิงซต้ีองเป็นผูส่้งมาแน่ 

ศิษย์พ่ีศิษย์น ้องส่งจดหมายถึงกัน ข ้าที่ เป ็นคนนอกอ่านคงไม่ดี  

ถ้าตอนกลางคืนแม่นางอ่านไม่สะดวก รอพรุ่งนี้ตอนกลางวันค่อยอ่าน

เถอะขอรับ"

"เอ่อ...ก็ได้" นางก้มหน้าเก็บจดหมายใส่แขนเสือ้พลางคดิกับตนเอง

ว่าจะต้องรีบอ่านหนังสือให้ออกโดยเร็ว

ใคร่ครวญอยู่สักพักอี้เจียงก็เกิดความคิด นางลุกเข้าไปในห้อง  

หยบิม้วนหนังสอืส่งๆ มาม้วนหนึง่พลางย่ืนให้ตนัคยุ "เจ้าเอาม้วนหนงัสอืนี ้

ไปให้เผยยวนที บอกเขาว่าข้าขอรบกวนให้เขาช่วยคัดลอกให้หนึ่งฉบับ"

ตันคุยมองม้วนหนังสอืไม้ไผ่ในมอือย่างไม่ใคร่เข้าใจนัก แต่ก็ปฏิบตัิ

ตามค�าสั่งโดยไม่รอช้า

ฝ่ายเผยยวนดีใจจนออกนอกหน้า ผูท้รงภมูหิวนเจ๋อขอให้ข้าคดัลอก

หนังสือให้! คืนนี้ไม่ต้องนอนกันแล้ว!

เดือนสี่ด�าเนินมาถึงช่วงปลาย แสงแดดแรงข้ึนทุกที แม้แต่ลม 

ยังเจือไอร้อน สีสันดอกไม้ใบหญ้าด้านหลังจวนฉางอันจวินก็สดใสขึ้น 

เป็นล�าดับ ต้นไม้ผลิใบอ่อน แตกก่ิงก้านสาขาย่ืนเข้ามาถึงหน้าต่าง  

แทบจะระหัวไหล่ตันคุยอยู่แล้ว เนื่องจากเขาก�าลังเกาะขอบหน้าต่าง 

แอบมองเข้าไปข้างใน

ภายในเรือนมีโต๊ะเตี้ย เบาะสาน แขวนม่าน จุดก�ายาน เผยยวน 

มือหนึ่งไพล่หลัง มือหนึ่งถือม้วนหนังสือไม้ไผ่ เดินกลับไปกลับมา 
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พลางอ่านด้วยเสียงกังวาน

เด็กสาวนั่งขัดสมาธิหลังโต๊ะท่ีอยู่ด้านข้าง ไม่รู้ว่ามวยผมท่ีรวบไว้

เหนือท้ายทอยหลุดตั้งแต่เมื่อไร ผมจึงได้ร่วงตกลงมาระต้นคอ อี้เจียง 

สวมชุดสีขาวน่ังอยู่บนเบาะสาน ชายเสื้อคลุมยับยู่กองขยุ้ม นางเอา 

มือซ้ายเท้าคาง หลุบตามองม้วนหนังสือไม้ไผ่ท่ีถือเอาไว้ในมือขวา  

แพขนตายาวทาบเงาจางๆ บนพวงแก้ม ใบหน้ายังซีดเซียว แต่ดวงตา 

มีชีวิตชีวา ดูแจ่มใสกว่าแต่ก่อนมาก

หากไม่ได้เห็นเองกับตา ตันคุยก็ไม่กล้าเชื่อจริงๆ ว่าเด็กสาวคนนี้

คือหวนเจ๋อ แต่ก่อนนางจะต้องน่ังตัวตรง ไม่รู้ว่าปล่อยตัวตามสบาย 

เช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไร

เขาเบนสายตากลับไปหาเผยยวนอีกครั้ง คิดอย่างไรก็แปลก  

เหตุใดนางถึงได้ชอบให้เจ้านี่อ่านหนังสือให้ฟังนักนะ? ท้ังยังเอาแต่อ่าน

เล่มเดิมซ�้าไปซ�้ามา ไม่เบื่อบ้างหรือ

หรือว่า...

ความคิดสว่างวาบขึ้นในสมองตันคุย เขายกมือกุมอกพลางโซเซ

ถอยหลัง จวบจนชนโคนต้นไม้ถึงได้หยุด

ไม่ใช่กระมัง นางถูกใจเจ้าหนุ่มนี่อย่างนั้นหรือ!

ตันคุยรับไม่ได้ รู้สึกยากจะท�าใจเหมือนต้องยกบุตรสาวที่ฟูมฟัก

เลี้ยงดูมากับมือตั้งแต่เล็กจนโตให้แต่งงานกับบุรุษผู้ไม่เอาไหน!

ขณะก�าลังวิตกจริตอย่างถอนตัวไม่ข้ึน ก็มีคนจิ้มไหล่เขาจาก 

ข้างหลัง ตันคุยหันไปมองอย่างหงุดหงิด พอเห็นฝ่ายตรงข้ามก็รีบคารวะ

ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม "ฉางอันจวิน"
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ช่วงไว้ทุกข์ของอดีตจ้าวหวังสิ้นสุดลงแล้ว แต่พระพันปียังเศร้า

ระทมไม่สิ้นสุด ระยะน้ีจ้าวจ้งเจียวจึงต้องเข้าวังหลวงบ่อยครั้งเพ่ือ

ปลอบโยนมารดา เห็นได้ชัดว่านี่ก็เพ่ิงกลับมาเมื่อครู ่ เขายังอยู่ใน 

ชดุทางการอนัแสนซบัซ้อน รดัเกล้าทองขับเน้นใบหน้าหมดจดให้ดสุูขุมข้ึน  

ความเป็นเด็กลดน้อยลงมาก

คงเพราะได้ยินเสยีงอ่านหนงัสอืจากในเรอืน จ้าวจ้งเจยีวจงึเอยีงหวั

มองเข้าไปข้างใน ก่อนจะดึงสายตากลับมายิ้มๆ "ได้ยินว่าช่วงนี้ผู้ทรงภูมิ

หวนเจ๋อมักจะขลุกอยู่กับเผยยวนเสมอ"

ตันคุยพยักหน้ารับว่าเป็นเช่นนั้น

"เห็นเซินซีบอกว่าผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อก�าลังพยายามมัดใจเผยยวน

เพราะมีจุดประสงค์แอบแฝง ทั้งคู่จึงตัวติดกันตลอดเวลา ไม่รู้ว่าจริงเท็จ

อย่างไร"

หากมิใช่เพราะเคยเห็นฤทธ์ิเดชตอนจ้าวจ้งเจียวเล่นงานคนอื่น 

แบบไม่สนใจใครมาแล้ว ตันคุยจะต้องเชื่อว่ารอยย้ิมอารีและน�้าเสียง 

อ่อนโยนน้ีเป็นของจริงแน่ "ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยขอรับ ฉางอันจวิน 

โปรดอย่าได้เชื่อค�าพูดของคนจิตใจต�่าทราม ผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อมาท�างาน

ให้ท่าน จะมีเจตนาเป็นอื่นได้อย่างไร"

"เช่นนัน้หรอื" จ้าวจ้งเจยีวเบีย่งตัว "ถ้าอย่างนัน้พวกเจ้าก็ประจนัหน้า

กันเองเถอะ ข้าขอดูอย่างเดียวพอ"

ตันคุยเพ่ิงสงัเกตเหน็ตอนน้ีเองว่ามคีนยืนอยู่ข้างหลังอกีฝ่าย รูปร่าง

สันทัด สวมเสื้อผ้าสีด�า แววตาแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจน 

จะต้องเป็นเซินซีคนนั้นแน่นอน
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"เจ้าว่าใครจิตใจต�่าทราม"

มือกระบี่หนุ่มหลุบตามองอีกฝ่าย เป็นเช่นน้ีให้เขารับมือสิบคน

พร้อมกันยังได้ แต่เขาคร้านจะมีเรื่องมีราวด้วย

"ว่าอย่างไร พูดไม่ออกสนิะ" เซนิซหัีนไปคารวะจ้าวจ้งเจียว "นายท่าน 

ปราดเปรื่อง หวนเจ๋อเพ่ิงจะอายุแค่น้ี มีดีอะไรถึงได้เข้ามาอยู่ในจวน  

ท่านเก็บคนคนนี้ไว้ จะต้องกลายเป็นภัยในวันข้างหน้าแน่"

จ้าวจ้งเจียวขึ้นไปนั่งยองๆ บนหินก้อนใหญ่ท่ีอยู่อีกด้าน มือหนึ่ง

กระพืออกเสื้อเหมือนร้อน ขณะพยักหน้ายิ้มๆ

เซินซีเห็นเจ้านายท�าทีคล้อยตามก็ย่ิงเอาใหญ่ "หากหวนเจ๋อม ี

ความสามารถจริง เข้ามาอยู่ในจวนแล้วเหตุใดถึงไม่ตั้งใจท�างานรับใช้

นายท่าน กลับเอาแต่ขลุกอยู่กับเผยยวนท้ังวัน ซีคิดว่านางมีแต่ชื่อเสียง

กลวงๆ เท่านั้นเอง! ตามความเห็นของซี นายท่าน..."

"เซินซี!" เสียงตวาดพลันดังขึ้น

เจ้าของชื่อชะงัก หันไปมองก็เห็นเผยยวนก�าลังเดินตรงเข้ามาหา 

ดวงตาถลึงกว้าง แก้มป่องด้วยความโกรธ ระหว่างเดินยังม้วนแขนเส้ือ 

ไปด้วย "ข้าบอกแล้วใช่หรือไม่ หากเจ้ากล้าว่าร้ายผู้ทรงภูมิหวนเจ๋ออีก

แม้แต่ประโยคเดียว ข้าจะไม่ละเว้นเจ้าเด็ดขาด เตรียมตัวรอได้เลย!"

เซินซีไม่เคยเห็นอีกฝ่ายเป็นเช่นน้ีมาก่อน จึงถอยหนีไปก้าวหนึ่ง

อย่างหวาดๆ "อะ...อะไรกัน ถึงกับกล้าต่อยกันเลยรึ!"

เผยยวนปรี่เข้าไปกระชากคอเสื้อฝ่ายตรงข้ามพลางตะบันหมัด 

ใส่อย่างแรง "ต่อยแล้วมปัีญหาอะไรร!ึ เจ้าถือว่าตนเองมชีาตกิ�าเนดิสงูส่ง 

ดูถูกดูแคลนข้ายังพอว่า แต่นี่ถึงกับกล้าเหยียดหยามผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อ  
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ข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นว่าบัณฑิตส�านักข่งจื่อเราไม่ยอมถูกผู้อื่นรังแก

ง่ายๆ!"

อีเ้จยีงทีต่ามออกมาเห็นสองคนซดักันอตุลดุอยู่บนพ้ืน ไม่รูจ้ะร้องไห้

หรือหัวเราะดี

เซนิซเีป็นลกูหลานชนชัน้สงูทีเ่ก่งแต่ปาก ต่อยตีกับใครไม่เป็น ไม่ทนัไร 

ก็ถูกต่อยลงไปกองกับพ้ืนพลางร้องโหยหวน ก่นด่าเผยยวนว่าเสียแรง 

ที่เล่าเรียนวิชาปราชญ์ สลับกับร้องขอความช่วยเหลือจากฉางอันจวิน

อย่างน่าเวทนา

อี้เจียงเลยเพิ่งรู้ว่าที่แท้จ้าวจ้งเจียวก็อยู่ด้วย นางเหลือบตามองไป 

พบว่าเชื้อพระวงศ์ผู้สูงส่งคนนั้นก�าลังนั่งยองๆ อยู่บนก้อนหินใต้ต้นไม้

ไม่เพียงนั่งยองๆ บนก้อนหินอย่างไม่ห่วงหน้าตา ฝ่ายนั้นยังเอามือ

เท้าขมับมองนาง ไม่สนใจ 'สถานการณ์ศึก' ที่อยู่อีกด้านแม้แต่นิดเดียว

เวลานี้ใกล้เท่ียงแล้ว ร่มไม้ช่วยบดบังแสงอาทิตย์ ทว่ายังมีแสง 

บางส่วนเล็ดลอดลงมาตรงหน้าเฉลียง แม้อ้ีเจียงจะแต่งชุดบุรุษ แต่ผม

หลุดรุ่ยร่าย เสื้อคลุมหลวมสบาย ดูนุ่มนวลกว่าเวลาแต่งตัวเรียบร้อย

เต็มยศเป็นไหนๆ

จ้าวจ้งเจียวกวาดตามองอี้เจียงตั้งแต่หัวจรดเท้าอยู่หลายรอบ  

ก่อนคลี่ยิ้มตรงมุมปาก "ที่แท้เจ้าก็เป็นสตรีจริงๆ"

อีเ้จยีงเตรยีมตัวรบัการโจมตีอยู่นาน นึกไม่ถึงว่าเขาจะโพล่งออกมา

เช่นนี้ นางเม้มปากเล็กน้อย "ข้าก็ไม่เคยพูดว่าตนเองเป็นบุรุษ"

ฝ่ายตรงข้ามเลื่อนสายตามามองช่วงอกนางสองรอบ ก่อนจะย้ิม

เป็นนัยพลางเบนสายตาไปทางอื่น
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เลือดอุ่นๆ พลันฉีดขึ้นหน้าอี้เจียง หมายความว่าอย่างไร ข้ายังโต

ไม่เต็มที่ต่างหาก! เมื่อก่อนน่ะ...

"เอาล่ะ" จ้าวจ้งเจยีวลกุข้ึน โบกมอืให้ชายหนุม่สองคนทีต่่อสูกั้นอยู่

บนพื้น "ผู้ทรงภูมิทั้งสองพอแค่นี้เถอะ"

ตันคุยยืนกอดอกอมย้ิมมองอย่างสนุกสนานอยู่นาน พอได้ยิน 

เช่นนั้นก็รีบเข้าไปแยกทั้งคู่

เผยยวนเหงื่อแตกพลั่กเต็มหน้าผาก เขาหันไปค�านับจ้าวจ้งเจียว

ด้วยใบหน้าแดงก�า่ "ยวนกับผูท้รงภูมหิวนเจ๋ออ่านบทกวีเพ่ือพูดคยุถึงวิชา

ความรู ้ ท่ีสาบสูญไปแล้ว แต่เซินซีกลับเอามาพูดเช่นน้ี ยวนโมโห 

จนควบคุมตนเองไม่อยู่จริงๆ นายท่านโปรดอภัยด้วย"

จ้าวจ้งเจียวย้ิมอย่างอ่อนโยน "ข้าเข้าใจแล้ว ผู้ทรงภูมิอย่ากังวล 

ไปเลย"

"นายท่านเชื่อพวกเขาง่ายๆ เช่นนี้ได้อย่างไร!" เซินซีเอามือกุมแก้ม

ที่ปูดบวมพลางลุกขึ้นจากพื้น หัวหูเปื้อนฝุ่นเต็มไปหมด

เผยยวนถลงึตาใส่เซนิซอีกีครัง้ จ้าวจ้งเจยีวรบียกมอืห้ามทพั หันไปพูด 

กับเซินซี "ถ้าผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อคิดจะมัดใจดึงคนเข้าเป็นพวกจริงอย่างท่ี

เจ้าว่า ก็แสดงว่านางเก่ง ได้คนเช่นนี้มาใช้งาน ข้าควรดีใจถึงจะถูก"

เซินซีอึ้งไปจนพูดไม่ออก

"เอาล่ะ แยกย้ายกันเสยีที ข้าอยู่ต่อไม่ไหวแล้ว ต้องรีบไปถอดไอ้ชุดนี ่

ออก" จ้าวจ้งเจียวยกแขนเสื้อขึ้นบังแดดเดินออกไป

เซินซีกวาดตามองสามคนที่เหลือ ไหนเลยจะกล้าอยู่ต่อ เอามือ 

กุมแก้มวิ่งออกไปบ้าง
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อี้ เจียงเห็นรอยเลือดหลายรอยบนหลังมือเผยยวนก็กลั้นย้ิม  

"รีบไปทายาเถอะ"

แก้มป่องของอีกฝ่ายคล้ายถูกปล่อยลมทันที ดวงตาที่มองอี้เจียง

เป็นประกายวิบวับ "ผู้ทรงภูมิห่วงใยยวนถึงเพียงนี้ ยวนดีใจเหลือเกิน"

หนังตาของตันคุยกระตุกอย่างแรง เขาเดินเข้าไปใช้ฝ่ามือตบเข้าที่

แผ่นหลังของชายหนุ่ม "มา ข้าจะทายาให้เจ้าเอง"

เผยยวนแทบหน้าคะม�าลงไปจูบพ้ืน แต่ก็ไม่ได้ว่ากล่าวมือกระบี่ 

กลบัเงยหน้าขึน้ย้ิมหวานมองอีเ้จยีงเหมอืนเดมิ ตนัคยุเหน็แล้วต้องรบีลาก

อีกฝ่ายออกเดินด้วยความโมโห

อ้ีเจียงหมุนตัวเดินกลับเข้าไปในเรือน ถอนหายใจเฮือกเมื่อเห็น 

ม้วนหนังสือไม้ไผ่ที่ยังวางแผ่อยู่บนโต๊ะ

นางพยายามสุดชีวิตเพ่ือจดหมายฉบับหน่ึง แรกสุดขอให้เผยยวน

คดัลอกหนงัสอืให้หน่ึงเล่ม จากนัน้กใ็ห้เขาอ่านต้นฉบบัให้ฟัง ระหว่างนัน้

นางก็ค่อยๆ จดจ�าตัวอักษรในฉบับคัดลอกตามที่เขาอ่าน

นีเ่ป็นวิธีโง่ๆ ท่ีได้ผลย่ิง เพราะถึงอย่างไรก็เป็นตัวอกัษรจนีเหมือนกัน  

หลายตัวเหมือนตัวอักษรจีนในปัจจุบันมากทีเดียว ช่วงท่ีผ่านมานางจ�า

ตัวอักษรได้ไม่น้อยแล้ว แต่เวลาเขียนออกจะทุลักทุเลอยู่สักหน่อย  

เพ่ือให้เขียนคล่องมือโดยเร็ว นางต้องแอบฝึกเขียนเวลาอยู่คนเดียว 

ตอนกลางคืน ไม่ให้ตันคุยจับได้

เฮ้อ ถ้าสมัยก่อนขยันได้เท่านี้ คงสอบติดมหาวิทยาลัยชิงหวา 

ไปนานแล้ว

อี้เจียงมองซ้ายมองขวา พอเห็นว่าไม่มีใครก็รีบเอาจดหมายของ 
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กงซีอู๋ออกมาลองอ่าน

ถึงจะรู้ตัวหนังสือไม่น้อยแล้ว แต่รูปประโยคที่ยากแก่การเข้าใจ 

ก็ยังท�าให้นางปวดเศียรเวียนเกล้าอยู่ดี สุดท้ายนางอ่านรู้เรื่องแค่ไม่กี่ค�า 

หนึ่งในนั้นคือ 'ฉางอันจวิน'

คนท่ีโยนนางเข้าคุกกลับยังเขียนจดหมายติดต่อกับนาง แค่น้ีก็ 

ไม่ชอบมาพากลมากแล้ว นียั่งเอ่ยถึงผูอ้ปุถัมภ์ของนางอกี พออีเ้จยีงนกึถึง

ความเป็นไปได้ก็ตกใจจนเหงื่อออกเต็มหลัง

ตันคุยบอกว่าจดหมายฉบับน้ีเขาไปเอามาจากบ้านพักของสหาย

คนหนึ่งในคืนแรกที่มาพักในจวนฉางอันจวิน กงซีอู ๋ฝากจดหมายให ้

คนอื่นช่วยส่งต่อ น่าจะยังไม่รู้ว่านางออกจากคุกแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น 

เขาก็ยังเอ่ยถึงฉางอันจวินในจดหมาย ก็หมายความว่าเขารู้ดีเรื่องที่นาง

มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด

จนถึงตอนนี้อี้เจียงก็ยังไม่รู้ว่ากงซีอู๋อยู่ที่ใด ท�าอะไร แต่เขากลับ 

รู้เรื่องของนางโดยละเอียด

คนคนนี้น่ากลัวอยู่เหมือนกัน...

ไม่รูว่้าตนัคยุทายาล�า้ค่าอะไรให้เผยยวนกันแน่ เขาถึงได้กลับมาอกีท ี

ตอนฟ้ามดื เรอืนของอีเ้จยีงไม่ได้จดุตะเกียง เขาหยุดมองตรงประตสูกัพัก

ถึงค่อยเดินเข้ามา

"แม่นาง?"

"ข้าอยู่นี่"

ร่างหน่ึงขยับอยู่ด้านหลังโต๊ะ ตันคุยรีบหาตะเกียงมาจุด แสงไฟ

สว่างวาบขึ้นมาส่องสะท้อนใบหน้าคมเข้มร่างกายบึกบึนของเขา
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เขาจะไม่พูดเด็ดขาดว่าเมื่อครู่ตนไปข่มขู่เผยยวนมา!

"ตันคุย" อี้เจียงไม่ได้สนใจสีหน้าของตันคุยแม้แต่นิดเดียว นาง 

นัง่ตวัตรง มองเขาอย่างเคร่งเครยีด "เจ้าว่า...ถ้าข้าอยากประสานรอยร้าว 

กงซีอู๋จะยอมรับไมตรีหรือไม่"

ชายหนุ่มชะงัก จากน้ันก็หัวเราะลั่น "แม่นางกับผู ้ทรงภูมิกงซ ี

เปรียบเสมือนเหลียนพัวกับลิ่นเซียงหรู แล้วท่านคิดว่าอย่างไรเล่า"

นางถอนหายใจเฮือกด้วยความโล่งอก "เจ้าหมายความว่าถ้ามี

โอกาสให้ไถ่โทษแบบ 'แบกกิ่งต้นจิงขอขมา'* ความสัมพันธ์ของพวกเรา

ก็จะกลับไปดีเช่นเดิมได้ใช่หรือไม่"

อีกฝ่ายทวนค�าด้วยความฉงน "แบกก่ิงต้นจิงขอขมา? อะไรคือ 

แบกกิ่งต้นจิงขอขมากันหรือขอรับ"

"เหลียนพัวแบกกิ่งต้นจิงขอขมาอย่างไรเล่า!"

ตันคุยส่ายหน้า "ข้าไม่เคยได้ยินเรือ่งเหลยีนพัวแบกก่ิงต้นจงิขอขมา

มาก่อนเลย ใครก็รูกั้นทัง้นัน้ว่าความสมัพันธ์ระหว่างลิน่เซยีงหรกัูบเหลยีนพัว 

เลวร้ายมาก ไม่เคยดต่ีอกันสกัครัง้ แม้ความสมัพันธ์ของแม่นางกับผู้ทรงภมู ิ

กงซีจะไม่เลวร้ายเท่าพวกเขาสองคน แต่ศิษย์ส�านักกุ่ยกู่ตั้งตัวเป็นอริ

กันเองเสมอ นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง"

"หา?" อี้เจียงตกตะลึงกับประเด็นส�าคัญที่ไม่ใช่ประเด็นส�าคัญนี้

แม้แต่เด็กสามขวบยังรู ้จักต�านานเร่ืองเหลียนพัวแบกก่ิงต้นจิง 

ขอขมา แต่ตันคุยกลับบอกว่าไม่เคยได้ยิน นี่จะแปลกประหลาดเกินไป

* แบกก่ิงต้นจงิขอขมา มท่ีีมาจากสมยัจัน้ก๋ัว เหลยีนพัวแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นจ้าวต้ังแง่อิจฉาลิน่เซยีงหรูขุนนาง
ฝ่ายบุน๋ แต่อกีฝ่ายคอยแต่หลบฉาก ยอมลงให้อย่างให้เกียรตแิละเพ่ือความมัน่คงของแผ่นดนิ ภายหลงัเหลยีนพัว 
รู้ความจริงจึงส�านึกผิดถอดเสื้อแล้วพันตัวด้วยกิ่งต้นจิงมาขอขมาเพื่อชดใช้ความผิด
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แล้ว อี้เจียงตกใจจนลืมจดหมายของกงซีอู๋ไปโดยสิ้นเชิง

เรื่องนี้ท�าให้อี้เจียงนอนหลับไม่สนิทไปตลอดท้ังคืน และตื่นนอน 

ในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยขอบตาด�าคล�้า เรียกสาวใช้มาลองถามอยู่หลายคน 

พวกนางก็พากันส่ายหน้ากันหมด

ยังไม่ถึงเวลาหรือไรนะ อี้เจียงครุ่นคิด ถ้าอย่างไรหาโอกาสไปถาม

เผยยวนดีกว่า

ตอนบ่ายลมพัดผ่านสวนที่เต็มไปด้วยแมกไม้ดังแซกซ่า อี้เจียง 

เดินออกไปถึงหน้าประตู เห็นตันคุยก�าลังฝึกกระบี่อยู่ก็ยืนมองด้วยความ

อยากรู้อยากเห็น น่าเสียดายที่พออีกฝ่ายเห็นนางเข้าก็หยุดฝึก

"เหตุใดแม่นางถึงไม่พักผ่อนสักหน่อยเล่า"

อี้เจียงไม่ชอบนอนกลางวัน จึงส่ายหน้า "ข้าจะไปหาเผยยวน"

ตันคุยตวัดกระบี่แล้วถือแนบไปข้างหลัง ก่อนจะก้าวยาวเข้ามาหา 

"แม่นางอย่าไปนะ!"

นางชะงัก "เพราะเหตุใดเล่า"

"เอ่อ...ข้าหมายความว่าประเด๋ียวข้าไปตามเขามาท่ีนี่ให้ แม่นาง 

ไม่ต้องไปเองหรอก"

อี้เจียงพยักหน้า "ก็ดีเหมือนกัน รบกวนด้วย"

ตันคุยก้าวเร็วๆ ออกไปโดยไม่พูดไม่จา

อี้เจียงกลับเข้าไปน่ังรอในเรือนพลางเตรียมแต่งค�าพูดเอาไว้ในใจ 

อีกประเดี๋ยวจะได้ถามหาค�าตอบที่ตนเองต้องการได้โดยไม่มีพิรุธ

ตันคุยกลับมาในเวลาไม่นาน แล้วยืนส่ายหน้าให้อี้เจียงอยู่ตรง 
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หน้าประต ู"เผยยวนก�าลงัยุ่งขอรบั ไม่มเีวลามาหาแม่นาง ข้าว่าไว้คราวหน้า 

ดีกว่า"

อีเ้จยีงนกึในใจว่า...มน่ิาเล่า วันนีถึ้งได้ไม่โผล่มาเลย ปกตเิปิดประตู

ออกไปก็เห็นแล้ว ออกจะขยันมากกว่าใคร

พอถึงเวลาอาหารเย็น อี้เจียงก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีก จึงจะไปหา 

เผยยวน แต่เพิ่งเดินออกจากเรือนก็ถูกตันคุยดักไว้อีกครั้ง

"แม่นางนั่งรอเถอะ ข้าจะไปเชิญเผยยวนมาให้"

อี้เจียงเลยต้องน่ังรอ ปรากฏว่าตันคุยกลับมารายงานเช่นเดิม  

"เผยยวนยุ่งมากเลยขอรับ แม่นางคงต้องรอต่อไป"

นางอ่อนอกอ่อนใจ เจ้านั่นก�าลังยุ่งอะไรของเขากันนะ

หลังจากน้ันเผยยวนก็ไม่โผล่มาให้เห็นหลายวันติดกัน จนอี้เจียง

ค่อยๆ ลืมปัญหาข้อนี้ไปจากสมอง แต่ละวันนางจะตั้งใจฝึกคัดตัวอักษร

ที่อ่านออกแล้ว ลายมือจึงไม่น่าเกลียดเหมือนเดิมอีก

อากาศแปรปรวนง่าย คืนนั้นลมแรง ฝนตกลงมาห่าใหญ่

อีเ้จยีงนอนหลบัไม่สนิท ไม่รูว่้าเริม่คล้อยหลับตัง้แต่เมือ่ไร ทันใดนัน้

เสยีงตบประตดูงัลัน่ก็ท�าให้นางสะดุง้ตืน่แล้วลกุพรวดขึน้นัง่ ได้ยินตนัคยุ

ตะโกนเรียกอยู่ข้างนอก "แม่นาง! ฉางอันจวินเรียกให้ไปพบด่วนขอรับ!"

นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีจ้าวจ้งเจยีวเรยีกอีเ้จยีงไปพบ นางตบแก้มไล่ความ

ง่วงงนุ ป้ันหน้าแสดงท่าทสีงูส่งเยือกเย็นเตรยีมตวัรบัศกึ ก่อนจะเปิดประตู

เดินตามตันคุยออกไป

ข้างนอกมืดสนิท ตันคุยยืนอยู่ตรงหน้าประตู กางร่มบังโคมไฟที ่
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ถืออยู่ในมือ หัวไหล่เขาเปียกฝนไปกว่าครึ่ง

อี้เจียงเดินกระย่องกระแย่งตามตันคุยไปยังเรือนด้านหน้า ชุดยาว

กรุยกรายน่ีช่างล�าบากชีวิตจริงๆ ต้องเดินไปพลางต่อสู้กับชายเส้ือคลุม

ไปพลางตลอดทาง กว่าจะถึงท่ีหมายก็เปียกซ่กตัง้แต่รองเท้าข้ึนมาจนถงึ

หน้าแข้ง

ห้องโถงจุดไฟสว่างไสว ตั้งโต๊ะเรียงกันเป็นสองแถว มีจานอาหาร 

ที่กินเหลือวางอยู่บนโต๊ะ เห็นได้ชัดว่าเพิ่งเลิกงานเลี้ยงไปหมาดๆ

จ้าวจ้งเจียวนั่งเอนร่างอยู่หลังโต๊ะด้านบน ปล่อยผมยาวสยาย  

ท่อนบนห่มเสือ้คลมุสขีาวพิสทุธ์ิ ในมอืถือตะเกียบข้างหน่ึงหมนุไปเรือ่ยๆ 

อย่างใจลอย คงส�ารวมขึ้นบ้างจากที่ถูกพระพันปีสั่งสอนมาเมื่อครั้งก่อน 

จึงไม่ได้สวมชุดสีแดงสด แต่มองดูดีๆ ก็ยังเป็นชุดสตรีเช่นเดิม

เพ่ิงจะอายุเท่าน้ีก็เอาแต่สนุกอยู่ในงานเลี้ยงทุกคืน สมแล้วท่ี 

เป็นเชื้อพระวงศ ์อี้เจียงวิจารณ์อยู่ในใจ ขณะค�านับเขาอย่างเคร่งขรึม

จ้าวจ้งเจียวเหลือบตามอง ยังไม่ทันพูดอะไรก็ถอนหายใจเฮือก

อี้เจียงเพิ่งเคยเห็นจ้าวจ้งเจียวเป็นเช่นนี้ครั้งแรก จึงถามด้วยความ

สงสัย "ดูเหมือนนายท่านจะมีเรื่องกลุ้มใจ?"

ตะเกียบในมอืจ้าวจ้งเจยีวถูกโยนใส่กาบนโต๊ะเสียงดังแกร๊ง "แคว้นฉนิ 

บุกตีแคว้นจ้าว ผู้ทรงภูมิมีความเห็นเช่นไร"

อี้เจียงแทบรักษาท่าทางอันสูงส่งเยือกเย็นเอาไว้ไม่อยู่ พอเขา 

อ้าปากพูดก็ถามค�าถามที่ยากเพียงนี้ จะกลั่นแกล้งกันเกินไปแล้ว

จ้าวจ้งเจยีวในอาภรณ์สตรน่ัีงหน้าอมทกุข์หลบุตาลงต�า่ อีเ้จยีงเหน็

แล้วยงันึกเวทนา "แคว้นฉนิไม่เพียงจะโจมตเีมอืงสามเมอืงของแคว้นจ้าว 
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ยังคมุตัวผงิหยวนจวินอาของข้าเอาไว้ด้วย ตอนนีใ้นราชส�านกัก�าลงัหาวิธี

รบัมอือยู่ เสดจ็พ่ีห่วงแต่จะรกัษาสนัตอิย่างเดยีว ไม่มคีวามคดิอืน่ ข้าควร

ต้องช่วยเสด็จแม่แบ่งเบาปัญหาถึงจะถูก"

อีเ้จยีงนกึในใจว่า...มน่ิาเล่า จนป่านน้ีผิงหยวนจวินก็ยังไม่ตดิต่อมา 

ไถ่ถามข้าเลย ที่แท้ก็ถูกเชิญไปดื่มชาที่แคว้นฉินนี่เอง

จ้าวจ้งเจียวรออยู่นานแต่ไม่เห็นอีกฝ่ายตอบก็หงุดหงิดอยู่ในใจ 

ดวงตาคมกริบราวกับใบมีดจึงเหลือบมองนางอีกคร้ัง "ผู้ทรงภูมิไม่มีวิธี

รับมือดีๆ บ้างหรือ"

อี้เจียงลอบกลืนน�้าลายลงคอ แล้วบังคับตนเองให้เยือกเย็นเข้าไว้ 

"สองแคว้นเปิดศึกกันเป็นเรื่องใหญ่ หวนเจ๋อไม่กล้าออกความเห็น 

สุ่มสี่สุ่มห้า นายท่านโปรดอภัยด้วย"

สีหน้าของจ้าวจ้งเจียวผ่อนคลายข้ึน ก่อนจะแค่นเสียงหึข้ึนจมูก  

"ถึงอย่างไรผิงหยวนจวินก็เป็นเจ้านายเก่าของผู้ทรงภูมิ ผู ้ทรงภูมิจะ 

นิ่งดูดายไม่ช่วยเขาไม่ได้นะ"

"แน่นอนอยู่แล้ว" เหงื่อเย็นๆ ไหลลงมาตามแผ่นหลังของอี้เจียง

ตอนท่ีเดินออกจากห้องโถงใหญ่ ฟ้าเริ่มสว่างเล็กน้อย แต่ฝนยัง 

ตกกระหน�่าเหมือนเดิม ดอกไม้ใบหญ้าล้วนคอตก ลู่กลีบลู่ใบอย่าง 

ยอมสยบ น�้าฝนไหลรวมกันเป็นแอ่งเล็กๆ ไปทั่วทางเดินโรยกรวด

อ้ีเจียงกางร่มเดินตามตันคุยกลับเรือนอย่างหงอยเหงาซึมกะทือ 

มาตลอดทาง พอถึงส่วนหลังของจวนก็ได้ยินเสียงเผยยวนอยู่ใกล้ๆ  

นางถึงค่อยเงยหน้าขึ้น

ตันคุยที่เดินน�าหันขวับ รีบกางแขนกันไม่ให้อี้เจียงเดินต่อ "แม่นาง
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ระวังด้วย พวกเราเดินอ้อมไปด้านข้างดีกว่า"

ท่าทางเขาเหมือนประกาศว่า 'ข้างหน้าเป็นเขตอันตราย ใครไม่ใช่

ทหารรีบหนีไปให้ไกล' อี้เจียงเห็นแล้วรู้สึกแปลกๆ "อยู่ดีๆ จะเดินอ้อม 

ด้วยเหตุใดกัน ข้าได้ยินเสียงเผยยวนด้วย ก�าลังอยากเจอตัวเขาอยู่พอดี"

มือกระบี่หนุ่มเข้ามาขวางนางไว้อีกครั้ง "ทางอ้อมใกล้กว่าขอรับ"

ระหว่างท่ีพูดกันอยู่นั้น เผยยวนก็เดินมาพอดี เห็นอี้เจียงจึงรีบปร่ี

เข้ามาหา แม้แต่ร่มยังโยนทิง้อย่างไม่สนใจ "ผู้ทรงภมู ิในทีสุ่ดก็ได้เจอท่าน

เสียที!"

นางชรู่มให้สงูขึน้เพ่ือกนัฝนให้เขาด้วย "ข้าควรเป็นคนพูดประโยคน้ัน 

มากกว่า ช่วงนี้เจ้าเอาแต่ยุ่งท�าอะไรอยู่"

"ยวนไม่ยุ่งเลยสักนิด แต่จนใจที่..." เขาตวัดตามองตันคุยที่ยืนอยู่

อีกด้าน พูดอย่างไม่พอใจ "แต่จนใจที่ท่านตันคุยคอยมาขวาง ไม่ให ้

ยวนพบผู้ทรงภูมิ"

อี้เจียงเหลือบมองมือกระบี่ "จะเป็นไปได้อย่างไรกัน"

"เป็นเช่นนี้จริงๆ ขอรับ!" เผยยวนยืดอก จ้องหน้าตันคุยตรงๆ  

"ความปรารถนาของยวนมแีค่ได้พูดคุยกับผูท้รงภมิูเร่ืองส�าคญัของแผ่นดนิ 

เท่านั้น เหตุใดท่านตันคุยต้องคอยขัดขวางตลอดด้วย"

ชายหนุ่มอีกคนแค่นจมูกเสียงดังหึ "พูดคุยน่ะเมื่อไรก็พูดคุยได้  

ไม่เห็นต้องคอยตามติดแม่นางทั้งวันสักนิด"

เผยยวนกระทืบเท้าด้วยความโมโห "นั่นเป็นการถกกันเรื่องวิชา

ความรู้ที่สาบสูญไปแล้วต่างหาก!"

น�้าโคลนบนพ้ืนกระเซ็นออกมาจากใต้เท้าเผยยวน อี้เจียงรีบห้าม 
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"เอาล่ะๆ ข้าว่าตันคุยคงเข้าใจผดิมากกว่า ข้ารูว่้าเจ้าอยากพูดคยุกับข้า..." 

นางหมนุตัวท�าท่าจะเดินออกไป แล้วพลนันึกอะไรข้ึนมาได้ จงึดงึแขนเส้ือ

เผยยวน "ถ้าจะพูดคุยก็ท�ากันตอนนี้เลยดีกว่า"

"จริงหรือ!" เผยยวนก้มลงมองแขนเสื้อท่ีถูกอี้เจียงดึงไว้ ท่าทาง 

ตื่นเต้นจนแทบควบคุมตนเองไม่อยู่ "ดีขอรับๆๆ!"

ตันคุยได้แต่ยืนหางตากระตุกริกๆ อยู่คนเดียวโดยไม่มีใครสนใจ 

รู้สึกหดหู่สิ้นหวังอย่างยากจะบรรยาย

อี้เจียงพาเผยยวนไปที่เรือน ท้ังยังเชิญเขานั่งทันทีโดยไม่สนใจ 

ว่าควรไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

แต่เผยยวนพิถีพิถันกว่าอี้เจียงมาก แรกสุดเขาจัดแจงจุดก�ายาน

ด้วยตนเอง เทเครื่องหอมส�าหรับชงชาตรงหัวโต๊ะ จากนั้นก็จัดแขนเสื้อ 

ให้เรียบร้อย น่ังลงตรงข้ามอี้เจียงถึงค่อยเอ่ยถาม "ไม่ทราบว่าผู้ทรงภูมิ 

จะเริ่มพูดคุยจากตรงที่ใดดี"

นางท�าทีเป็นเปรยขึน้มาแบบไม่ได้ตัง้ใจ "พอดข้ีาได้ยนิว่าแคว้นฉนิ

บุกแคว้นจ้าว เจ้ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร"

เผยยวนตบเข่าฉาด "ยวนเองก็เพ่ิงทราบเช่นกัน เมือ่ครู่ก็ตัง้ใจจะมา

คุยเรื่องนี้กับผู้ทรงภูมินี่แหละ"

"ถ้าอย่างน้ันก็พอดีเลย ข้าอยากฟังความเห็นของเจ้า" จะได้เก็บ 

เอาไว้อ้างอิง อี้เจียงเสริมอยู่ในใจ

ชายหนุ่มขมวดค้ิว ท่าทางเคร่งเครยีดจริงจงั ท�าเอาอีเ้จยีงรู้สึกไม่ชนิ

ชอบกล เพราะปกติเห็นแต่ท่าทางตื่นเต้นระริกระรี้ของเจ้าตัว

"มหาอ�ามาตย์ฟ่ันจวีของแคว้นฉนิมคีวามแค้นกับมหาอ�ามาตย์เว่ยฉี 
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ของแคว้นเว่ย ท่ีฉินตีจ้าวในครั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะผิงหยวนจวินให้การ 

อุปการะเว่ยฉ ีขอเพียงส่งหวัของเว่ยฉไีปให้แคว้นฉนิ ท้ังผงิหยวนจวินและ

แคว้นจ้าวก็จะรอดพ้นปัญหาครั้งนี้ไปได้ แต่วิญญูชนต้องประพฤติตัว 

มีคุณธรรม การส่งหัวของเว่ยฉีไปให้แคว้นฉินเท่ากับสูญเสียคุณสมบัติ

ของวิญญูชน"

อี้เจียงฟังเข้าใจ ว่าไปก็น่าขัน แคว้นฉินโจมตีแคว้นจ้าวโดยอ้างว่า

แก้แค้นแทนมหาอ�ามาตย์ของตน แค่น้ีก็ไร้คุณธรรมแล้ว มีแต่บัณฑิต 

ส�านักข่งจื่อน่ันแหละที่คิดถึงค�านี้ "ตามความเห็นของเจ้า ควรจะรับมือ

เช่นไร"

เผยยวนส่ายหน้า "ทัพฉินเหี้ยมหาญดุดันราวกับเสือร้าย ยกทัพมา

คราวนี้ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์คงไม่ยอมกลับไปแน่"

นางเอามอืเท้าคาง เท่ากับว่าไม่มทีางออกทีไ่ร้ข้อเสียน่ะส ิน่ากลัดกลุ้ม 

เหลือเกิน

ฝ่ายตรงข้ามสงัเกตสหีน้าอีเ้จยีง จงึพูดข้ึนอย่างตรึกตรอง "ผูท้รงภูมิ

มีความเห็นอย่างไรก็ชี้แนะยวนบ้างสิขอรับ"

อีเ้จยีงท�าหน้าเคร่ง "ความเห็นน่ะ...มอียู่แล้ว แต่สถานการณ์ซบัซ้อน

เกินไป อธิบายล�าบาก เอาไว้วันหลังพวกเราค่อยมาคุยกันโดยละเอียด 

ดีกว่า"

เผยยวนห่อเหีย่วทนัที ตอบกลบัไปอย่างหงอยเหงา "สดุท้ายผูท้รงภูมิ 

ก็ยังไม่ยอมคุยกับยวนอย่างสนิทสนมอยู่ดี เฮ้อ..."

นางรีบปฏิเสธ "ไม่ใช่นะ ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน ข้ารับปากเจ้าแล้ว 

จะกลับค�าทีหลังได้อย่างไรเล่า"
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ได้ยินเช่นนี ้พลงัชวิีตของชายหนุ่มจงึค่อยฟ้ืนคนืมาอกีคร้ัง เผยยวน

เทชาใส่ถ้วย ใช้สองมือประคองไปตรงหน้านาง "ผู้ทรงภูมิกล่าวเช่นนี ้

ยวนก็สบายใจ ยวนยังมีอีกเรื่องอยากขอร้อง ไม่ทราบว่าผู้ทรงภูมิ 

จะรับปากได้หรือไม่"

ชาทีน่ี่รสชาตแิปลกพิลกึจนอีเ้จยีงดืม่ไม่ลง นางแสร้งท�าท่ายกถ้วยชา 

ขึ้นแตะริมฝีปากแค่นิดเดียวก็วาง "เรื่องอะไรล่ะ ลองว่ามาสิ"

เผยยวนอมย้ิม ดวงตาเป็นประกายวาววับภายใต้แสงเทียน  

"ยวนหวังว่าสักวันผู้ทรงภูมิจะช่วยแนะน�ายวนให้รู้จักกับผู้ทรงภูมิกงซี 

ศิษย์พี่ของท่าน"

อี้เจียงชะงัก คิดไม่ถึงว่าเผยยวนจะพูดถึงคนคนนี้

สายตาที่อีกฝ่ายมองอี้เจียงค่อยๆ เลื่อนลอยขึ้นทีละน้อย "ตอนนั้น

ยวนโชคดีได้เจอผู ้ทรงภูมิกงซีครั้งหน่ึง ยังจ�าความสง่างามของเขา 

ได้ติดตาไม่รู้ลืม ส�านักกุ่ยกู่มีศิษย์ที่โดดเด่นเก่งกาจอย่างผู้ทรงภูมิกงซี 

ผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อก็เช่นกัน ดังน้ันความเคารพนับถือท่ียวนมีต่อผู้ทรงภูมิ

จึงมาจากใจจริง"

อกีฝ่ายเอ่ยชมนางแท้ๆ แต่อีเ้จยีงกลบัสบถอยู่ในใจจนสงิสาราสตัว์

นับพันตัวออกมาวิ่งพล่าน 

อะไรกัน ที่แท้เจ้านี่ก็ไม่ได้คลั่งไคล้ข้า แต่คลั่งไคล้กงซีอู๋!

แต่เพ่ือรกัษาภาพลกัษณ์อันสงูส่งเยือกเย็น นางจึงได้แต่รับค�าว่าอมื 

ด้วยสหีน้าราบเรยีบ "ให้ข้าได้เจอศิษย์พ่ีก่อนแล้วกัน เรือ่งแค่นีไ้ม่ยากหรอก  

ไม่ยาก..."
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ฝนตกติดต่อกันอยู่หลายวันถึงจะยอมหยุด ไอร้อนกลับมาพร้อม

แสงแดดอีกครั้ง

ช่วงนีอ้ีเ้จยีงอารมณ์ขุน่มวัตลอด ประการแรกคอืวันนัน้นางใช้แผน

ถ่วงเวลากับจ้าวจ้งเจียว ไม่รู้ว่าเขาจะเร่งให้นางคิดวิธีรับมืออีกเมื่อไร 

ประการที่สองเป็นเพราะระยะน้ีเผยยวนชอบเอาแต่พูดถึงกงซีอู๋กับนาง

อย่างไม่คิดจะยั้งปาก

คิดแล้วก็สงสารตนเองเหลือเกิน สาวกที่มีความคลั่งไคล้สูงเพียงนี้ 

แต่กลับไม่ได้ชอบนาง

วันนี้ 'สาวก' ก็มา 'ถกวิชาความรู ้ ท่ีสาบสูญ' แต่เช้าอีกแล้ว  

อ่านหนังสือไปได้สักพัก เผยยวนก็มองออกไปนอกหน้าต่าง คงเพราะ 

ไม่เห็นตนัคยุ จงึย้ิมกริม่พลางล้วงม้วนหนังสอืไม้ไผ่ออกจากอกเสือ้ "ผูท้รงภูมิ  

ยวนมีอะไรอยากให้ท่านดู"

อีเ้จียงเงยหน้าขึน้จากฉบบัส�าเนาทีเ่ตม็ไปด้วยตวัหนังสอืแน่นขนัด 

"อะไรหรือ"

อีกฝ่ายใช้สองมือประคองม้วนหนังสือไม้ไผ่มาให้ "นี่เป็นข้อเขียน 

ที่ยวนตั้งอกตั้งใจเขียนขึ้น อยากขอให้ผู้ทรงภูมิช่วยชี้แนะ"

นางคลีอ่อกมาอ่าน ตัวหนงัสอืบางตัวไม่คุน้เคยก็ต้องใช้การคาดเดา 

เข้าช่วย จงึอ่านได้ช้า แต่ในสายตาเผยยวน เขากลบัมองว่านางตัง้ใจอ่าน

ข้อเขียนของตนอย่างจริงจัง จึงทั้งตื่นเต้นทั้งตื้นตันอย่างยิ่ง

การฝึกจ�าตวัอกัษรอย่างเร่งรดัในช่วงท่ีผ่านมาพอจะเห็นผลอยู่บ้าง 

อี้เจียงจึงอ่านรู้เรื่องคร่าวๆ แต่นึกค้านอยู่ในใจ

เผยยวนเป็นบัณฑิตส�านักข่งจื่อ จึงใช้คุณธรรมจรรยามองทุกสิ่ง 
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ทุกอย่าง นี่เป็นยุคจั้นกั๋ว คุณธรรมและจรรยาไม่มีทางส�าคัญไปกว่าการ

ขยายดินแดน ในสายตานาง มุมมองของเขาออกจะล้าหลังและโง่เขลา

นิดๆ เสียด้วยซ�้า

แน่นอนว่าหากอยู่ในฐานะอ้ีเจยีง นางสามารถแสดงความเหน็อย่าง

ตรงไปตรงมา แต่ตอนนี้นางคือหวนเจ๋อ จะพูดตามใจชอบไปทุกเร่ือง 

ไม่ได้ ดังนั้นหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่ง นางจึงเอ่ยแค่ "ข้าคิดว่ามีเหตุผลดี 

เจ้าน่าจะเอาไปให้นายท่านอ่านนะ"

เผยยวนตาเป็นประกาย ใบหน้าแดงเรือ่ "ถ้ากระทัง่ผูท้รงภมูยัิงกล่าว

เช่นนี้ ยวนก็จะเอาไปให้นายท่านอ่าน" พูดจบก็วิ่งตึงตังออกไป

อี้เจียงลูบจมูก ในเมื่อจ้าวจ้งเจียวเก็บเผยยวนไว้ในจวนก็แสดงว่า

ต้องชื่นชมมุมมองของเขา น่าจะอ่านแล้วชอบกระมัง

อยู่ๆ หัวของตันคุยก็โผล่มาตรงหน้าต่าง เกยคางไว้บนกรอบไม้  

มองร่างเผยยวนทีว่ิ่งไปทางประตูเรอืนพลางพูดฉนุๆ "ในทีส่ดุเจ้าน่ีก็ไปได้

เสียที"

"..."

น่าเสยีดายทีตั่นคุยดีใจเรว็เกินไป เพียงครู่เดียวเผยยวนก็วิง่กลบัมา 

ทั้งยังร้องเรียกอี้เจียงอยู่ตรงหน้าประตู "ผู้ทรงภูมิ! ผู้ทรงภูมิ! มานี่เร็วเข้า 

เกิดเรื่องใหญ่แล้ว!"

อีเ้จยีงกงัวลเป็นทนุเดมิ พอได้ยินดงันัน้กใ็จเต้นแรง รีบลุกพรวดข้ึนมา  

"เกิดอะไรขึ้น!" อย่าบอกนะว่าแคว้นฉินบุกมาถึงหน้าบ้านเร็วเพียงนี้?

เผยยวนว่ิงกระหืดกระหอบเข้ามาดึงแขนเสื้ออี้เจียง "ผู ้ทรงภูม ิ

ตามยวนไปก็จะทราบเอง เร็วเข้า!"
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นางเลยปล่อยให้อีกฝ่ายลากออกจากเรือน

ตนัคุยทีอ่ยู่หลงับานหน้าต่างเผยสหีน้าเหลอือด รีบตามออกไปบ้าง

เผยยวนลากอี้เจียงว่ิงเหยาะๆ มาตลอดทาง จนถึงลานหน้า 

ห้องโถงใหญ่จึงหยุด บ่าวไพร่คุกเข่าอยู่บนพื้นเป็นแถบ รอบตัวเงียบกริบ 

ได้ยินแต่เสียงสะอื้นเบาๆ

อี้เจียงพาร่างเล็กบางของตนเบียดขึ้นไปข้างหน้าอย่างยากล�าบาก 

พอเห็นภาพที่เกิดขึ้น นางก็ต้องรีบเอามือปิดปากกลั้นเสียงร้อง

ข้ารบัใช้คนหนึง่นอนตะแคงอยู่บนพ้ืน เอามอืกุมแขนทีเ่หลอืครึง่ท่อน 

สะอึกสะอื้นด้วยลมหายใจรวยริน บนพื้นเจิ่งนองไปด้วยเลือด ถัดออกไป

คือแขนครึ่งท่อนท่ีถูกฟันขาด นางค่อยๆ ไล่สายตาตามแอ่งเลือดขึ้นไป 

ถงึปลายกระบี่ จนเห็นจ้าวจ้งเจียวผู้ก�าลังเดือดดาลในชุดทางการเต็มยศ

และรัดเกล้าทอง

"ผูท้รงภมู"ิ เผยยวนสะกิดนางเบาๆ "รบีห้ามนายท่านเร็วเข้า ถ้าท่านพูด  

นายท่านต้องยอมฟังแน่"

สมองของอี้เจียงเต็มไปด้วยแอ่งเลือดสีแดงฉาน ฝ่ามือมีแต่เหงื่อ 

นางจะรู้หรือว่าควรพูดอะไร แต่ข้ารับใช้คนน้ันท่าทางร่อแร่เต็มทีแล้ว  

คนอื่นก็ไม่เข้าไปห้ามปราม นางทนมองต่อไปไม่ไหว ต้องแข็งใจแสร้ง

ท�าท่าเยือกเย็นถามขึ้นว่า "นายท่าน...เหตุใดถึงได้โมโหเพียงนี้"

จ้าวจ้งเจียวเหลือบตามองมา อี้เจียงท�าท่าจะถอยหนีโดยไม่รู้ตัว 

โชคดีเผยยวนยืนอยู่ข้างหลังติดกัน นางจึงไม่เสียกิริยา

"รบกวนผู้ทรงภูมิจนได้" ฝ่ายตรงข้ามแค่นเสียงหัวเราะ "ไม่มีอะไร

หรอก แค่รูส้กึเกะกะลกูตา เลยคว้ากระบีม่าฟันข้ารบัใช้คนหนึง่ ผูท้รงภูมิ
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อย่าใส่ใจไปเลย"

"..." อี้เจียงพูดอะไรไม่ออก สิ่งท่ีนางมองว่าไร้เหตุผลกลับเป็น 

เรื่องปกติของที่นี่

เผยยวนทนไม่ไหว ก้าวออกมาประสานมือค�านับ "นายท่านโปรด

อย่าได้โมโห ในเมื่อลงโทษไปแล้ว ครั้งนี้ก็ปล่อยเขาไปเถอะขอรับ"

"ผูท้รงภูมทิัง้สองขอร้องด้วยตนเอง ข้าย่อมเห็นแก่พวกท่านอยู่แล้ว" 

จ้าวจ้งเจยีวโยนกระบ่ีทิง้แล้วโบกมอื ข้ารบัใช้คนนัน้ถูกหามออกไปในทีส่ดุ

คนอื่นๆ เห็นเช่นนั้นก็พากันแยกย้าย ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้

จ้าวจ้งเจยีวยังคงหน้าตาบดูบึง้ราวกับท่ัวทัง้ตวัอดัแน่นด้วยไฟโทสะ 

เขาเดินกลับไปกลับมา ก่อนจะเหลือบมองอี้เจียง "ตอนน้ันผู้ทรงภูมิ 

บอกว่าไม่กล้าออกความเห็นส่งเดชเรื่องสองแคว้นเปิดศึกกัน ข้าเพ่ิงรู้

เหตุผลวันนี้"

นางรู้สึกเหมือนหัวใจถูกถ่วงไว้ด้วยหินก้อนใหญ่ เขารู้แล้วหรือว่า 

ที่จริงข้าไม่มีความสามารถ

ปรากฏว่าสิง่ท่ีจ้าวจ้งเจยีวพูดก็คอื "เจ้ารูแ้ต่แรกแล้วสนิะว่าแคว้นจ้าว 

ต้องขอความช่วยเหลือจากแคว้นฉี?"

หนิท่ีถ่วงหวัใจไว้พลนัร่วงลงไปบนพ้ืน อีเ้จยีงตอบด้วยสหีน้าจรงิจงั 

"นายท่านหลักแหลมยิ่งนัก"

"หลักแหลม?" จ้าวจ้งเจียวใช้เท้าเหยียบกระบี่ ขณะแค่นเสียง 

ขึ้นจมูก "ช่างเถอะ ผู้ทรงภูมิตามข้ามาแล้วกัน"

แน่นอนว่าอี้เจียงไม่อยากตามไป แต่เห็นกระบี่ที่อยู่ใต้เท้าเขาแล้ว

ก็มีแต่ต้องฝืนใจสถานเดียว
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จ้าวจ้งเจียวเดินน�าออกจากจวนก่อน เผยยวนดึงอ้ีเจียงเอาไว้แล้ว 

กระซิบเตือนเบาๆ "ยวนเพ่ิงเคยเห็นนายท่านโมโหเช่นน้ีเป็นคร้ังแรก  

ผู้ทรงภูมิต้องระวังตัวด้วยนะ"

ตันคุยฟังแล้วเป็นห่วง อยากจะตามไปด้วย แต่พอเดินออกจาก

ประตก็ูถูกจ้าวจ้งเจยีวขวางไว้ เขาจงึได้แต่มองตามจนอีเ้จยีงขึน้รถม้าไป 

แล้วลากเผยยวนไปสัง่สอนด้วยความโมโห "ถ้าแม่นางเป็นอะไรไปแม้แต่

นิดเดียว ข้าจะเอาเรื่องเจ้า!"

ฝ่ายเผยยวนมีใบหน้าเหลอหลา "เกี่ยวอะไรกับข้าด้วย?"

"ก็คนที่ลากแม่นางเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้คือเจ้ามิใช่หรือ!"

เผยยวนเถียงไม่ออก

หลังอยู่ในจวนฉางอันจวินมานาน อี้เจียงก็เพ่ิงได้ออกมาข้างนอก

เป็นครั้งแรก รถม้าแล่นเร็ว จึงกระเทือนเป็นพิเศษ นางไม่กล้าทิ้งน�้าหนัก

นั่งตามปกติ เพราะกลัวกระดูกก้นกบจะแยกเสียก่อน เหลือบมองไป 

พบว่าจ้าวจ้งเจียวนั่งได้นิ่งยิ่งนัก

จ้าวจ้งเจียวในใจอี้เจียงอย่างมากก็แค่เจ้าเล่ห์กว่าเด็กหนุ่มท่ัวไป

เลก็น้อย ส่วนใหญ่ก็ดูอ่อนโยนดี แม้ว่าความอ่อนโยนของเขาจะท�าให้นาง

ใจคอไม่ดีเสมอก็ตาม แต่นางเพ่ิงเคยเห็นเขาเดือดดาลเช่นวันนี้เป็น 

ครั้งแรก

ว่าไปแล้วการขอความช่วยเหลือจากแคว้นฉีก็เท่ากับเป็นทางออก

ไม่ใช่หรือ เหตุใดเขาต้องโมโหด้วยนะ อี้เจียงใคร่ครวญอยู่ในใจอย่าง 

อกสั่นขวัญแขวน
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ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไร ในที่สุดรถม้าก็จอด ยุติการเดินทางอันแสน

ทรมานของอี้เจียงลงเสียที นางลากสองขาแข็งทื่อกระโดดลงจากรถแล้ว

เงยหน้าขึ้นมอง เบ้ืองหน้าคือประตูเมืองย่ิงใหญ่อลังการ มีทหารยาม 

รักษาการณ์โดยรอบ

"ไปเถอะ" จ้าวจ้งเจียวเดินน�าไปก่อน

เมื่อผ่านประตูเข้าไปก็ได้พบกับทางเดินยาวเหยียด ตรงกลาง 

เปิดโล่ง รอบด้านรายล้อมด้วยหอคอยก�าแพงสูง ด้านหน้ามีประตูเมือง

อีกชั้น เมื่อผ่านประตูชั้นนี้เข้าไป อี้เจียงก็ต้องตะลึงงัน...ลานกว้างขยาย

ยาวขึน้ ทหารสวมชดุเกราะสดี�าถือขวานศกึยืนเรยีงเป็นสองแถว ทางเดนิ

ยาวเหยียด ข้างหน้าคือบันไดหินแกะสลักสามข้ันทอดข้ึนสู่ต�าหนักอัน 

ยิ่งใหญ่

ที่แท้ประตูเมื่อครู่ไม่ใช่ประตูเมือง แต่เป็นประตูวังหลวง!

จ้าวจ้งเจียวไม่พูดอะไรเลยตลอดทาง เขาเอาแต่เดินน�านางไป

เรือ่ยๆ นางก�านัลในอาภรณ์งดงามทีเ่ดินผ่าน ขันทีสองสามคน หรอืแม้แต่

ขุนนางท่ีแต่งตัวเต็มยศ ล้วนแต่พากันหยุดค�านับเขากันทุกคน แต่เขา 

ไม่สนใจแม้แต่นิดเดียว

จากทางเดินหลักเลี้ยวไปตามเฉลียงยาวก็มองเห็นประตูต�าหนัก 

อยู่ข้างหน้า ข้าราชบรพิารในชดุสขีาวปร่ีออกมารับแล้วค�านบัจ้าวจ้งเจยีว 

"คารวะฉางอันจวิน ฉางอันจวินมาเข้าเฝ้าพระพันปีหรือพ่ะย่ะค่ะ"

จ้าวจ้งเจียวแค่นเสียงหึ "ไม่เข้าเฝ้าพระพันปีจะให้เข้าเฝ้าเจ้า 

อย่างนั้นหรือ"

ฝ่ายตรงข้ามย้ิม "น่ันสินะพ่ะย่ะค่ะ เพียงแต่ตอนน้ีพระพันป ี
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ทรงก�าลังให้ท่านเสนาบดีฝ่ายซ้ายเข้าเฝ้า"

"ชู ่หลงมาแล้ว?" จ้าวจ้งเจียวขยุ้มชายแขนเสื้อด้วยความโมโห  

"ไฉนข้าจะไม่รู้ว่าตาแก่นั่นคิดพูดอะไรบ้าง!"

ข้าราชบริพารตกใจจนไม่กล้าส่งเสียง เพียงถอยออกไปอย่าง

ระมัดระวัง

อี้เจียงรู้สึกคุ้นชื่อ 'ชู่หลง' เป็นอย่างย่ิง คิดอยู่นานก็นึกออกว่า 

แต่ก่อนเคยเรียนเรื่อง 'ชู่หลงเกลี้ยกล่อมพระพันปีจ้าว' จึงบรรลุว่าอะไร

เป็นอะไรทันที

แคว้นฉนิยกทพัตแีคว้นจ้าว แคว้นจ้าวขอความช่วยเหลอืจากแคว้นฉี  

แคว้นฉีย่ืนเงื่อนไขว่าจะส่งกองทัพมาช่วยรบฉินก็ต่อเมื่อพระพันปีจ้าว

ยอมส่งบุตรชายคนสุดท้องไปเป็นตัวประกันท่ีแคว้นฉี พระพันปีจ้าว 

ไม่ยอม กระทั่งชู่หลงมาพูดเกลี้ยกล่อมจนส�าเร็จ

ตัวประกันคนนั้นก็คือฉางอันจวินมิใช่หรือ!

สกัพักชายชราคนหนึง่ก็เดินออกมาจากต�าหนัก ผมเป็นสขีาวโพลน

ทั้งหัว ถือไม้เท้าเดินเชื่องช้า ข้าราชบริพารประคองเจ้าตัวมาส่งตรง

ทางออก พอเหน็จ้าวจ้งเจยีว ชายชราก็หน้าเจ่ือนไปเล็กน้อย ก่อนค�านบัเขา 

อย่างงกๆ เงิ่นๆ

เด็กหนุ ่มคลี่ ย้ิมอย่างไร้พิษภัย "ท่านเสนาบดีฝ่ายซ้ายคงมา 

เกลี้ยกล่อมให้เสด็จแม่ส่งข้าไปแคว้นฉีสินะ"

ชูห่ลงถอนหายใจพลางส่ายหน้า "ข้าพยายามจนสดุความสามารถ

แล้ว แต่พระพันปีไม่ทรงยอมถอยแม้แต่นิดเดยีว เหน็ทต้ีองปล่อยไปตามนี ้

นั่นแหละ"
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อีเ้จยีงขมวดคิว้ หมายความว่าอย่างไร ชูห่ลงเกล้ียกล่อมพระพันปีจ้าว 

ได้มิใช่หรือ เหตุใดถึงบอกว่าไม่ส�าเร็จเล่า ข้าเรียนไม่สูงนะ อย่ามาหลอก

กันสิ!

แต่ชายชราตรงหน้าดูไม่เหมือนก�าลังพูดโกหก

นางนึกถึงเรื่อง 'แบกก่ิงต้นจิงขอขมา' ขึ้นมาได้ พอจะเข้าใจอะไร

เลาๆ

ดูเหมือนประวัติศาสตร์ท่ีน่ีจะไม่เหมือนประวัติศาสตร์ที่นางรู้จัก

เสียทีเดียว...

จ้าวจ้งเจยีวได้ยินชูห่ลงบอกเช่นน้ันก็ท�าท่าผยองนดิๆ เขาปัดแขนเสือ้ 

หมุนตัวส่งสัญญาณให้อี้เจียงตามมา

นางก้าวเดินพลางเหลียวมองแผ่นหลังของชู่หลง อยากจะเข้าไป 

จบัไหล่อกีฝ่ายเขย่าแรงๆ แล้วถามว่าท่านลงุ ท่านได้พูดแบบท่ีหนงัสอืเรยีน 

เขยีนไว้หรอืไม่ ตอนเกลีย้กล่อมพระพันปีท่านไม่ได้ตัง้ใจเตม็ท่ีใช่หรอืไม่!

น่าเสียดายที่อี้เจียงเดินเข้าไปในต�าหนักเรียบร้อยแล้ว

ภายในต�าหนักประดบัประดาด้วยเครือ่งส�ารดิ แขวนม่านยาวจรดพ้ืน  

พระพันปีจ้าวนอนอยู่บนเตียง สวมเสื้อคลุมยาวสีด�าดูสุขุมสง่างาม ทว่า

ถูกควันก�ายานที่ลอยเป็นสายบดบังจนเห็นหน้าไม่ชัด

ช่วงที่ผ่านมาอี้เจียงได้พูดคุยเรื่องหลักมารยาทของส�านักข่งจื่อกับ

เผยยวน ได้เรยีนรูอ้ะไรมามากมาย การแสดงความเคารพจงึไม่เป็นปัญหา 

แต่จ้าวจ้งเจียวไม่ให้โอกาสนางได้ค�านับด้วยซ�้า พอเขาเข้ามาในห้องก็ 

ปรี่เข้าไปคุกเข่าตรงหน้าเตียงพระพันปีทันที

"เสด็จแม่ดีที่สุดเลย ไม่ทรงส่งลูกไปเป็นตัวประกันที่แคว้นฉีจริงๆ"
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เสียงของพระพันปีจ้าวแผ่วเบาและเนิบช้า "แต่หากเป็นเช่นน้ีก็ 

ช่วยแคว้นจ้าวไม่ได้"

จ้าวจ้งเจียวรีบกุมมือพระพันปีจ้าวไว้ "เสด็จแม่ตรัสอะไรเช่นนั้น  

พี่หญิงทรงเป็นถึงมเหสีแคว้นเยียน เหตุใดไม่ทรงขอความช่วยเหลือจาก

แคว้นเยียนเล่า แคว้นเยียนไม่มทีางเรยีกร้องให้ลูกไปเป็นตวัประกันหรอก 

ไยต้องยอมก้มหัวให้แคว้นฉีกัน"

พระพันปีส่ายหน้า "พ่ีสาวเจ้าเป็นมเหสแีคว้นเยียน แต่คนทีม่อี�านาจ

ตัดสินใจในแคว้นเยียนไม่ใช่พ่ีสาวเจ้า เยียนหวังไม่อยากช่วย พันธมิตร 

ที่แคว้นจ้าวเหลืออยู่ก็มีแต่แคว้นฉีเท่าน้ัน ถึงข้าจะปฏิเสธชู่หลงไปแล้ว 

แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ดี"

จ้าวจ้งเจยีวเม้มปากแน่น ค่อยๆ ก้มหน้าลงซบตกัมารดาราวกับเป็น

ลูกแกะแสนเชื่อง "เสด็จแม่จะทรงส่งลูกไปจริงๆ หรือ"

"ลูกแม่..." พระพันปีชันกายขึ้นเล็กน้อย แล้วชะโงกตัวออกมา เผย 

ให้เห็นใบหน้าที่ไร้เครื่องประทินโฉม

พระพันปียังสาวอยู่มาก ดนู่าจะอายุแค่สามสบิกว่าเท่าน้ัน ใบหน้า

หมดจดงดงาม แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสามีเพ่ิงตายจากไปหรือไม่ ถึงได้ดู

ซีดเซียวเปราะบางเหลือเกิน นางหลุบตามองกระหม่อมบุตรชายพลาง 

ตบไหล่เขาเบาๆ แม้น�้าเสียงจะเศร้าสร้อย ทว่าท่าทางแน่วแน่มั่นคง  

ไม่สะท้อนความรู้สึกในใจให้เห็น

อี้เจียงก�าลังมองพระพันปีเพลินๆ ในฐานะบุคคลในประวัติศาสตร์  

แต่อยู่ๆ อีกฝ่ายก็เหลอืบตาขึน้มา ท�าให้ประสานสายตากันตรงๆ นางเลย

นึกขึ้นมาได้ว่าตามกฎห้ามมองตามใจชอบ จึงรีบก้มหน้าอย่างรวดเร็ว
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"ท่านนี้คงจะเป็นผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อที่อยู่ในจวนเจ้ากระมัง"

จ้าวจ้งเจียวตอบว่า "อืม" อย่างใจลอย ไม่หันมามองนางด้วยซ�้า

พระพันปีตบหลังบุตรชายให้ลุกขึ้น "เจ้าออกไปก่อน ข้ามีเรื่อง 

อยากคุยกับผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อตามล�าพัง"

เด็กหนุ่มลุกขึ้นอย่างไม่เต็มใจ ตอนที่หมุนตัวเดินผ่านอี้เจียง 

ยังเหลือบมองนางด้วยสายตาคมกริบทีหนึ่ง

แน่นอนว่าอี้เจียงเข้าใจดีว่าเขาขู่ให้นางช่วยพูดแทน มิเช่นนั้นคง 

ไม่พานางมาด้วย

พระพันปีสั่งให้คนม้วนม่านข้ึนไป แล้วกวักมือเรียกอี้ เจียง  

"เชิญผู้ทรงภูมิเข้ามาคุยกันตรงนี้"

อี้เจียงเดินเข้าไปหาช้าๆ

"ผู้ทรงภูมิอ่อนเยาว์กว่าที่ข้าคิดไว้มาก ตอนอายุเท่าเจ้า ข้ายังไม่ได้

แต่งงานมาอยู่แคว้นจ้าวด้วยซ�้า"

อี้เจียงก�าลังว้าวุ่นใจ จึงได้แต่ตอบไปว่า "เพคะ"

พระพันปีถอนหายใจ "เจ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับบุตรชายข้า 

ผู้ทรงภูมิกุ่ยกู่กลับวางใจปล่อยออกมาเผชิญโลกอันสับสนวุ่นวาย แต่ข้า

กลบัท�าใจส่งบตุรชายไปแคว้นฉไีม่ลง ความคดิอ่านของข้าไม่อาจเทยีบกับ 

ปราชญ์ได้เลยจริงๆ"

อี้เจียงเอ่ยถามออกไปอย่างอดใจไม่อยู่ "พระพันปีทรงปฏิเสธ 

ข้อเสนอแนะของชู่...ท่านเสนาบดีฝ่ายซ้ายจริงๆ หรือเพคะ"

พระพันปีแค่นย้ิมพลางพยักหน้า "สติปัญญาของขุนนางก็เหมือน

ภาษีของราษฎรนั่นแหละ บางครั้งจ�าเป็นต้องบังคับกันถึงจะมีให้ แต่ถ้า
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ปีใดผลผลิตไม่ดี รีดเค้นเช่นไรก็ไม่มีจ่าย แคว้นจ้าวเวลานี้อยู่ในวิกฤต 

เป็นตาย ท้ังท่ีรู้อยู่เต็มอกว่าพวกเขาคิดหาทางออกไม่ได้อีกแล้วจริงๆ  

ข้าก็ยังอยากประวิงเวลาเพ่ือบุตรชายตนเอง แต่อันที่จริงข้าได้ตัดสินใจ

แต่แรกแล้ว"

อี้เจียงไม่คิดเลยว่าคนที่ตัดสินใจส่งฉางอันจวินไปแคว้นฉีจะเป็น

ตวัพระพันปีเอง ไม่เก่ียวอะไรกับชูห่ลงเลยสกันิด เรยีกว่าเป็นคนละคนกับ

พระพันปีจ้าวทีห่นังสอืเรยีนเขยีนไว้ว่าดีแต่ปกป้องบตุรชายอย่างไม่สนใจ

เหตุผลใดๆ โดยสิ้นเชิง

พระพันปีย้ิมให้อ้ีเจียงอย่างอ่อนโยน "วันน้ีต่อให้ผู้ทรงภูมิไม่มา  

ข้าก็ยังจะเชญิเจ้ามาพบกนัสกัครัง้อยู่ด ีข้ารูว่้าผูท้รงภูมมิาจากส�านกักุ่ยกู่ 

แต่ข้าไม่ได้อยากฟังเจ้าพูดถึงการปกครองแผ่นดนิ และไม่ได้อยากให้เจ้า

ช่วยคิดวิธีรับมือกับแคว้นฉิน ข้าแค่อยากให้ผู้ทรงภูมิตามจ้งเจียวไป 

แคว้นฉีด้วย"

อี้เจียงผงะ "เกรงว่าหวนเจ๋อจะรับหน้าที่อันใหญ่หลวงนี้ไม่ไหว"

ฝ่ายตรงข้ามยกมอืปราม "ผูท้รงภมูอิย่าได้ถ่อมตัวไปเลย คนทัง้ใต้หล้า 

รู้กันทั่วว่าเจ้ากับกงซีอู๋เป็นศิษย์ส�านักเดียวกัน ข้าเคยได้ยินธรรมเนียม 

ส�านักกุ่ยกู่มาบ้าง ได้เจ้าไปอยู่แคว้นฉีเป็นเพื่อนจ้งเจียว ข้าจะได้เบาใจ"

"..." อี้เจียงฉงนงงงวยกับค�าพูดของพระพันปี

แต่พระพันปีไม่มท่ีาทว่ีาจะอธิบาย ราวกับกลัวว่าอีเ้จยีงจะไม่ยอมไป  

จงึสญัญาว่าต่อไปจะมอบเงนิทองและทีด่นิดีๆ  ให้ จากนัน้ก็เรยีกนางก�านลั 

ให้พานางไปส่งที่หน้าต�าหนัก โดยไม่รอฟังค�าตอบจากนาง

ดังนั้นค�าพูดของพระพันปีไม่ใช่ค�าขอร้อง แต่เป็นค�าสั่ง
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ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจ้าวจ้งเจียวจะอารมณ์เสียเพียงใด อี้เจียงกลับ 

ถึงจวนก็เอาแต่หลบอยู่ในเรอืนตนเอง ขนาดอยู่ห่างกนัตัง้ไกลยังได้ยินเสียง 

เดก็หนุ่มท�าลายข้าวของ พวกบ่าวไพร่ต่างพากันกลวัจนไม่กล้าเข้าไปใกล้ 

เพราะเกรงว่าตนเองจะแขนขาดหรอืขาด้วน คืนน้ันทัว่ท้ังจวนฉางอนัจวิน

จึงมีแต่ความระส�่าระสาย

จวบจนกลางดกึ โทสะของจ้าวจ้งเจยีวจงึพอสงบลงบ้างแล้ว ไม่มเีสยีง 

ขว้างปาข้าวของดังมาให้ได้ยินอีก อ้ีเจียงเตรียมตัวเข้านอน สาวใช้ก็ 

วิ่งเข้ามาบอกเสียก่อนว่าฉางอันจวินเรียกนางไปพบ

นางเดินไปทีห้่องโถงใหญ่อย่างอกส่ันขวัญแขวน แล้วพบว่าเผยยวน

กับตนัคุยก็อยู่ด้วย เซนิซทีีเ่อาแต่หลบหน้านางมาตัง้แต่วันน้ันก็อยูเ่ช่นกัน 

แก้มข้างหนึ่งยังบวมโย้ไม่หาย

จ้าวจ้งเจียวนั่งอยู่ท่ีโต๊ะ ยังคงใส่ชุดทางการชุดเดิมต้ังแต่กลับ 

ออกจากวังหลวง เขากวาดตามองคนทัง้สีพ่ร้อมรอยย้ิมบนใบหน้า "พวกเจ้า

ทัง้สีอ่ยู่ในจวนของข้ามาได้ระยะหน่ึงแล้ว ฉางอันจวินคนน้ีจะได้ใช้ชีวิต

สบายๆ อีกแค่ไม่กี่วันก็ต้องไปเป็นตัวประกันที่แคว้นฉี นอกจากผู้ทรงภูมิ

หวนเจ๋อ คนอ่ืนอยากอยู่ต่อหรือจากไปก็เชิญเลือกได้ตามใจ จ้งเจียว 

จะไม่บังคับฝืนใจแน่นอน"

ทั้งสามคนหันไปมองหน้ากัน ตันคุยตกใจกว่าใคร คอยส่งสายตา

มาให้อี้เจียงไม่หยุด เหมือนอยากถามว่าเหตุใดนางถึงถูกกันออกไป 

แค่คนเดียว

จ้าวจ้งเจียวคงเพลียแล้วถึงได้โบกมือ "ทุกคนกลับไปคิดให้ดี  

อยากไปก็ไปได้ทุกเมื่อ ไม่อยากไปก็เตรียมตัวเก็บสัมภาระแล้วกัน"
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ทั้งสี่ค�านับแล้วเดินออกมา เซินซีจ�้าอ้าวเร็วกว่าทุกคน พอออกจาก

ห้องโถงได้ก็หายวับไปในความมืดทันที

ส่วนอี้เจียงต่อให้อยากว่ิงก็ว่ิงไม่ได้ เพราะถูกตันคุยกับเผยยวน 

จับตัวมาซักไซ้ จนความง่วงเสี้ยวเล็กๆ ที่มีกระเจิงหายไปหมด

ไม่ง่ายเลยกว่าจะกลับถึงเรือนได้ แต่นางก็หลับไม่ลงเสียแล้ว นาง

นอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงพลางคิดถึงค�าพูดของพระพันปีจ้าว

เหตุใดพระพันปีถึงได้พูดถึงกงซีอู๋ เท่าที่ฟัง เนื่องจากนางกับกงซีอู๋

เป็นศิษย์พ่ีศิษย์น้องกัน และพระพันปีก็รู้ธรรมเนียมส�านักกุ่ยกู่ ดังนั้น 

จึงส่งนางไปแคว้นฉี

ธรรมเนียมส�านักกุ่ยกู่คืออะไร ศิษย์ส�านักเดียวกันห�้าหั่นกันเอง?

ดังนั้นเจตนาของพระพันปีก็คือ...นางกับกงซีอู๋จะต่อสู้กัน ถึงได ้

ส่งนางไป? หรอืพูดอีกนัยหน่ึง พระพันปีต้องการใช้นางคอยงดัข้อกับกงซีอู๋  

ไม่ให้ฉางอันจวินล�าบาก?

แสดงว่ากงซีอู๋อยู่ที่แคว้นฉี?

สมองของอี้เจียงกระจ่างชัดขึ้นมา นางลุกขึ้นนั่ง จุดตะเกียง แล้ว 

ค้นจดหมายของกงซีอู๋ออกมาอ่าน

ไม่ได้อ่านมาหลายวัน จดหมายฉบบันีใ้ห้ความรูส้กึเหมอืนเพ่ิงเคยอ่าน  

อี้เจียงไปนั่งเบื้องหน้าตะเกียง ค่อยๆ อ่านทีละค�าด้วยความปลาบปลื้ม

ไม่คดิเลยว่าเนือ้ความในจดหมายจะเป็นเช่นน้ี กงซอีูเ๋ขียนบอกนาง

อย่างชัดเจนว่าผิงหยวนจวินถูกเชิญตัวไปแคว้นฉินแล้ว แคว้นจ้าวจะ 

ตกอยู่ในอันตราย และต้องขอความช่วยเหลือจากแคว้นพันธมิตร ซึ่งจะ

เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากแคว้นฉี แคว้นฉีในเวลานี้อยู่ใต้การปกครองของ
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สตร ีความคดิความอ่านละเอยีดหยุมหยิมและข้ีกังวล ไม่กล้าได้กล้าเสยี 

จะต้องขอตัวประกันแน่ และฉางอนัจวินก็เป็นตวัเลือกท่ีดท่ีีสุด ฉางอนัจวิน 

คนนี้ไม่ใช่เจ้านายที่ดีอะไร หากนางไม่มีแผนรับมือแต่แรก ก็ควรตีตัว 

จากมาเสีย

อี้เจียงเอามือเท้าคางที่แทบตกลงมาเพราะอ้าปากค้างด้วยความ

อึ้งงัน หากต้องสู้กับคนเช่นนี้ นางควรรีบวางอาวุธยอมแพ้เสียแต่เน่ินๆ  

ดีกว่า

พอฟ้าสาง คนในจวนฉางอันจวินก็หายไปคนหนึ่ง

เซินซีท่ีประกาศตัวว่าจงรักภักดีต่อเจ้านายท่ีสุดเลือกปีนก�าแพง 

หนีไปตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืน ตอนนี้ไม่เห็นแม้แต่เงา

ตอนที่เผยยวนน�าเรื่องน้ีมาบอกให้อี้เจียงรู้ นางก�าลังยกชารสชาติ

แย่ขึ้นจรดปากเพื่อกันไม่ให้ตนเองสัปหงก

เผยยวนนัง่ลงฝ่ังตรงข้าม ใช้ม้วนหนังสอืไม้ไผ่เคาะโต๊ะโดยแรงแล้ว

ร�าพึงร�าพันว่า... "ใจคนยากแท้หย่ังถึง ไม่อยากเชื่อเลยว่าคนเราจะ 

ไร้มโนธรรมได้เพียงนี้" จากน้ันก็ทบทวนตนเองเป็นการใหญ่ที่แต่ก่อน 

เห็นเซินซีเป็นสหายและยอมอ่อนข้อให้โดยตลอด

ในเวลาต่อมาตันคุยก็เดินเข้ามาบอกให้เก็บสัมภาระ

"เร็วถึงเพียงนี้เลยหรือ" อี้เจียงประหลาดใจ

มือกระบี่พยักหน้า ท่าทางไม่แจ่มใสนัก "แคว้นจ้าวก�าลังต้องการ

ทัพหนุน ย่อมต้องส่งตัวประกันไปให้โดยเร็ว รถม้าจากวังหลวงจอดอยู่

หน้าประตูจวนแล้วขอรับ"
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เผยยวนได้ยินเช่นนั้นก็ไม่โอ้เอ้ รีบลุกขึ้นเอ่ยลาทันที "ข้าทอดท้ิง 

นายท่านไม่ได้ จะติดตามรับใช้จนถึงที่สุด ขอตัวไปเก็บสัมภาระก่อน"

อี้เจียงค้นม้วนหนังสือไม้ไผ่ที่ใช้เขียนบันทึกประจ�าวันออกมาเก็บ

ใส่ห่อสมัภาระด้วยกนักับเสือ้ผ้า ซึง่ได้มาแค่ห่อเลก็ๆ เท่านัน้ ไม่รู้ว่าเมือ่ไร

จะได้กลบัมาอกี ย่ิงเงนิทองกับท่ีดินดีๆ  ทีเ่ป็นเช่นภาพลวงตานัน้ย่ิงไม่รู้ว่า

เมื่อไรจะได้มาครอง นางกวาดตามองรอบเรือน รู้สึกไม่อยากจากไปเลย

จริงๆ

ยิ่งคิดว่ากงซีอู๋อาจรอตนอยู่ที่แคว้นฉี นางยิ่งว้าวุ่นไม่เป็นสุข

ตันคุยเองก็กลับเรือนไปเก็บสัมภาระ สักพักก็กลับมาอีกคร้ัง 

เพ่ือเรียกอี้เจียงให้ออกเดินทาง แต่พบว่านางไม่อยู่ในเรือน เขาเดินหา 

รอบเรือนหนึ่งรอบถึงเห็นว่านางขึ้นไปน่ังยองๆ อยู่บนต้นไม้ท่ีปลูกชิด

ก�าแพง มีห่อสัมภาระสะพายหลัง มือหน่ึงจับขอบก�าแพง ชะโงกตัว 

ออกไปข้างนอกแล้วกว่าครึ่ง เขารีบร้องถาม "แม่นางก�าลังท�าอะไรอยู่"

อีเ้จยีงหมนุคอมามองอย่างไม่เตม็ใจนกั แต่น�า้เสยีงยังสงูส่งเยือกเย็น 

เหมือนปกติ "เอ่อ...ข้ารู้สึกว่าข้าไปแคว้นฉีด้วยก็ท�าอะไรไม่ได้ เดิมทีข้า 

ก็แค่มาอยู่ทีน่ี่ตามค�าสัง่ของผงิหยวนจวนิ ตอนนีผ้งิหยวนจวินอยู่ในแคว้นฉนิ  

ส่วนฉางอันจวินต้องไปแคว้นฉี แผนนี้คงไม่มีทางเป็นไปได้แล้วล่ะ"

ตันคุยเบิกตากว้างแล้วเขย่งเท้าไปดึงแขนอี้เจียงเอาไว้ "แม่นาง

พูดจาเช่นนี้ได้อย่างไร ท่านรับปากผิงหยวนจวินไว้แล้วนะ!"

นางขมวดคิว้ "ไม่ได้ท�าสญัญากันสกัหน่อย รบัปากด้วยค�าพูดก็นับ

ด้วยหรือ"

โทสะกรุ่นๆ เริ่มปรากฏขึ้นในดวงตาตันคุย "วิญญูชนต้องรู ้จัก
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ทดแทนคณุ รกัษาสจัจะ พูดค�าใดค�านัน้ ผงิหยวนจวินช่วยแม่นางออกมา 

แม่นางจะเสียสัตย์ได้หรือ"

อี้เจียงเถียงไม่ออก พอลองคิดดูโดยละเอียดก็รู้สึกผิดนิดๆ

นางตัดสินเอาเองว่าคนโบราณโง่เขลา ไม่รู้จักยืดหยุ่น แต่ลืมไปว่า

นี่เป็นคุณธรรมล�้าค่าท่ีหายากที่สุด คุณธรรมข้อนี้ถูกลบเลือนไปกับ 

กาลเวลานับพันปี ในขณะที่นางกลับเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา

"เจ้าพูดถูก เมื่อครู่ข้าก็แค่ล้อเล่นเท่านั้น"

ตันคุยถอนหายใจ "คุยรู้อยู่แล้วว่าแม่นางต้องไม่ใช่คนเช่นนั้น"

อี้เจียงที่ถูกเขาประคองลงมาอย่างระมัดระวังย้ิมได้เหยเกย่ิงกว่า

ตอนร้องไห้ "แน่นอนอยู่แล้ว"
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3
ศิษย์พี่ออกโรง

ทหารท�าหน้าท่ีเปิดทาง ราษฎรออกมามงุดท้ัูงสองฝ่ัง สายลมอบอุน่

แต่ก็เจอืไอเย็นอยูบ้่างเลก็น้อย เมอืงหานตันให้บรรยากาศท่ีผิดแปลกและ

คุ้นเคยในเวลาเดียวกัน

พระพันปีจ้าวคงจะสงสารบุตรชาย ขบวนรถม้าอารักขาจึงยิ่งใหญ่

ทรงเกียรติ มีขุนนางส่งเสด็จเชิญจ้าวจ้งเจียวออกจากจวน วันน้ีเขา 

สวมชุดแขนกว้างสีเข้ม ก้าวขึ้นรถโดยไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว อี้เจียงที่

มองอยู่ไกลๆ รู้สึกสงสารเล็กน้อย ถึงอย่างไรเจ้าตัวก็เป็นแค่เด็กหนุ่ม 

คนหนึ่ง

ตันคุยกับเผยยวนนั่งเบียดกันในรถม้าคันข้างหลัง จวบจนอี้เจียง 

ขึ้นรถแล้ว ทั้งสองถึงได้ยอมสงบปากสงบค�า ไม่ต่อล้อต่อเถียงกันอีก

ออกเดินทางยามเฉนิ* ตอนรถแล่นออกจากประตเูมอืง ดวงอาทติย์

* ยามเฉิน คือช่วงเวลา 07.00 น. ถึง 09.00 น.
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ก�าลังลอยเด่นอยู่บนฟ้าพอดี รถคันหน้าพลันหยุดแล่น รถที่อี้เจียงนั่งอยู่

จึงต้องหยุดตาม นางโผล่หน้าออกไป เห็นจ้าวจ้งเจียวชะโงกตัวออกจาก

รถมองไปยังท่ีสูงทางด้านหลัง จากน้ันก็ดึงสายตากลับมาด้วยสีหน้า 

ราบเรียบไร้ความรู้สึก

ขบวนรถแล่นต่อ นางมองตามสายตาเมื่อครู่ของเขาด้วยความ

อยากรู้ ขุนนางกลุ่มหนึ่งยืนอยู่บนประตูเมือง ตรงกลางสุดมีบุรุษคนหนึ่ง

ยืนต้านลมยกแขนประสานกัน ใส่ชุดสีด�า สวมมาลาห้อยมุกบนศีรษะ  

เสื้อแขนกว้างปลิวสะบัดตามลม ดูลักษณะก็รู้ว่าต้องเป็นจ้าวหวังตัน

ท่าทางจ้าวหวังตันจะเป็นห่วงน้องชายคนนี้อยู่มาก เสียดายท่ี 

จ้าวจ้งเจียวเมินใส่

ด้านตะวันออกของแคว้นฉีติดทะเล ด้านเหนือมีเขาสูง พืชพันธุ์ 

อุดมสมบูรณ์ ราษฎรมีชีวิตผาสุก หลังออกเดินทางมาหลายวัน ขบวน 

รถม้าก็มาถึงเมอืงหลนิจอื โดยได้รบัการทักทายจากแสงแดดทีแ่รงจ้าและ

ลมภูเขาซึ่งเจือไอเย็น 

เอาเข้าจริง เนื่องจากก่อนหน้านี้นอนไม่พอ เวลาที่อยู่บนรถม้า 

อ้ีเจียงจงึนัง่สปัหงกเสยีส่วนใหญ่ แต่นางก็ต้องพยายามถ่างตาเพ่ือรักษา

ท่าทีอันเยือกเย็นสูงส่งของตนเอง จึงสะลึมสะลือมาตลอดทาง ไม่ได้

สังเกตทิวทัศน์รอบตัวสักเท่าไร

เมืองหานตันส่งตัวประกันมาให้ ชาวบ้านร้านตลาดจึงพากัน 

ออกมาด ูทัง้ยังเดนิตามขบวนรถม้าจนแน่นถนน อีเ้จยีงขย้ีตา เกาะประตูรถ 

มองออกไปข้างนอก พบว่าคนท่ีนี่แต่งตัวเรียบง่ายกว่าชาวเมืองหานตัน
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มากนกั มน่ิาเล่าพวกเขาถึงได้แห่ออกมาดูคนแคว้นจ้าวกันอย่างครกึครืน้ 

ก็ที่นั่นเป็นศูนย์กลางการประทินโฉมและการแต่งกายนี่

จวบจนมาถึงโรงเตีย๊มจดุพักม้า ชาวบ้านท่ีเดินตามจงึค่อยสลายตัวไป

อี้เจียงน่ังโคลงเคลงอยู่บนรถม้ามานานเต็มที อยากกระโดดลง 

ตัง้นานแล้ว พอกวาดตามองไปรอบตัวก็รูส้กึเอะใจ เพราะดเูหมอืนแคว้นฉี 

จะไม่ได้ส่งคนมารับ

ตลอดทางจ้าวจ้งเจียวไม่ได้คุยกับใครท้ังนั้น เป็นท่ีรู ้กันว่าเขา

อารมณ์ไม่ดี มาถึงท่ีหมายยังเจอเช่นนี ้แม้แต่ขุนนางส่งเสดจ็ยังเร่ิมหน้าบึง้  

อ้ีเจียงมองเด็กหนุ่มลงจากรถอย่างอกสั่นขวัญผวา ราวกับทุกย่างก้าว 

ของเขากระทืบลงบนใจนาง

จ้าวจ้งเจียวเดินเข้าไปในห้องโถงเองด้วยสีหน้าขมึงทึง

ขุนนางส่งเสด็จรีบตามเข้าไปพลางบอกอย่างหัวเสีย "ฉางอันจวิน

อย่าโมโหไป ข้าจะไปเอาเรื่องกับราชส�านักฉีเดี๋ยวนี้แหละ!"

จ้าวจ้งเจยีวหยุดเดนิแล้วหนัขวับกลบัมา "พวกเรามาขอความช่วยเหลอื 

จากเขา ยังจะกล้าไปเอาเรือ่งเขาอกีร ึไปเร่งให้พวกเขารีบส่งกองทัพออกไป 

ดีกว่ากระมัง"

ขุนนางส่งเสด็จกระอักกระอ่วนจนพูดไม่ออก

อีเ้จยีงเดนิตามเข้าไปข้างในอย่างระมดัระวัง กลวัจะเผลอไปสะกิด

อารมณ์เทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ก�าลังเดือดดาลคนนี้เข้า

คนทัง้ขบวนเหน่ือยล้าจากการเดนิทาง อตุส่าห์มาถึงท่ีพักแล้วทัง้ที 

แต่ในจุดพักม้ากลับไม่มีใครมาดูแลหุงหาอาหารให้ ขุนนางส่งเสด็จย่ิง 

ไม่พอใจหนัก สดุท้ายอาหารทีอี่กฝ่ายยกมาให้ก็เป็นอาหารพ้ืนๆ ทีท่�าแบบ
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ขอไปที อี้เจียงกินเข้าไปค�าแรกยังคายท้ิง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโทสะของ

จ้าวจ้งเจียวคงใกล้ระเบิดเต็มที

เด็กหนุ่มไม่ได้พูดอะไรท้ังสิ้น แต่ล้มโต๊ะต่อหน้าคนทั้งห้อง คล้าย

ตบหน้าคนที่ดูแลจุดพักม้าของแคว้นฉีอย่างแรง

ขนุนางส่งเสด็จเหง่ือตก ขณะทีส่าละวนเตรียมอาหารให้ฉางอนัจวนิ 

ใหม่ ระหว่างน้ันก็มีข้ารับใช้สวมเสื้อชายส้ันสีเทาสองคนเดินเข้ามาใน 

จุดพักม้า บอกว่าถือค�าสั่งของมหาอ�ามาตย์แคว้นฉีมาเชิญฉางอันจวิน 

ไปพบที่จวน

อีเ้จยีงท่ีได้ยินเสยีงโผล่หน้าออกมาดจูากในห้อง เห็นใบหน้าขมงึทงึ

ของจ้าวจ้งเจียวเข้าพอดี

เขายืนอยู่กลางห้องโถง แค่นย้ิมอย่างเดือดดาล "พวกเจ้าไม่ส่ง

ขุนนางมาต้อนรับข้า ตอนนี้ยังจะให้ข้าไปพบมหาอ�ามาตย์ของพวกเจ้า

ด้วยตนเอง? นี่น่ะหรือมารยาทของแคว้นใหญ่ ฉีหวังเป็นท่านลุงของข้า 

ไม่เรียกข้าไปเข้าเฝ้าในวังหลวง แต่กลับให้ไปพบมหาอ�ามาตย์ก่อน  

นี่น่ะหรือล�าดับความสูงศักดิ์ของเจ้าแคว้นกับขุนนาง"

ข้ารบัใช้สองคนน้ันถูกย้อนถามก็อบัจนด้วยค�าพูด ต่างหันไปสบตากนั  

แล้วย�้าด้วยน�้าเสียงไม่พอใจว่าน่ีเป็นค�าสั่งของมหาอ�ามาตย์ พวกเขา 

ไม่มีสิทธิ์ถาม มีหน้าที่ท�าตามค�าสั่งอย่างเดียว

แม้แต่ข้ารับใช้ยังกล้าดูถูก ตั้งแต่เล็กจนโตจ้าวจ้งเจียวไม่เคย 

ถูกปฏิบัติด้วยเช่นน้ีมาก่อน มือที่ไพล่เอาไว้ข้างหลังก�าแน่น พยายาม 

ข่มอารมณ์อยู่นานถึงจะระงับโทสะเอาไว้ได้

อี้เจียงเองก็รู้สึกหดหู่ใจ องค์ชายท่ีใครต่อใครพากันเอาอกเอาใจ
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พลันร่วงตกสวรรค์ภายในชั่วข้ามคืน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นออกจะ

รุนแรงเกินไปสักหน่อยแล้ว

ผ่านไปพักใหญ่จ้าวจ้งเจยีวถึงได้คลายก�าป้ันออก แล้วบอกข้ารบัใช้ 

ว่า "ข้าเพ่ิงมาถึงแคว้นฉี รู้สึกไม่ค่อยสบาย ครั้งนี้จะให้หวนเจ๋อซึ่งเป็น 

คนของข้าไปแทนก่อน"

อี้เจียงเพ่ิงจะชมอยู่ในใจว่าดีที่เขาเห็นแก่บ้านเมืองไม่อาละวาด  

นึกไม่ถึงว่าพอเขาเอ่ยปากก็เอานางไปขายเสียนี่ นางรีบหลบกลับเข้าไป

ในห้องอย่างรวดเร็ว

จ้าวจ้งเจยีวหนัมามองทางนีพ้อด ีอาการหนีหน้าของอีเ้จยีงเหมอืน

ราดน�้ามันลงบนกองไฟ เพลิงโทสะท่ีถูกสะกดเอาไว้ลุกโชติช่วงขึ้นมา 

เตม็ก�าลงั "ท�าไม ตอนนีแ้มแ้ต่ผูท้รงภมูหิวนเจอ๋กก็ล้าไมเ่หน็ค�าสัง่ของข้า

อยู่ในสายตาแล้วรึ!"

อี้เจียงยกมือนวดขมับ เปิดประตูเดินลิ่วๆ ออกมา "ค�าส่ังของ 

นายท่าน หวนเจ๋อไม่กล้าฝ่าฝืน"

"เรียกนายท่านได้ไม่เลวนี่!" หัวใจของจ้าวจ้งเจียวเต็มไปด้วยความ

เดือดดาลที่ไร้ทางระบาย เห็นสีหน้าท่าทางนางก็ย่ิงโมโหหนักกว่าเดิม 

"ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในจวน ผู้ทรงภูมิเคยท�าประโยชน์อะไรให้ข้าซึ่งเป็นนาย

สักนิดบ้างหรือไม่ ข้าพยายามส่งเสริมเจ้าเต็มที่ จนปัจจุบันต้องมาตกอยู่

ในสภาพเช่นนี้ ผู้ทรงภูมิเคยท�าอะไรเพื่อข้าบ้างหรือ!"

อีเ้จยีงน่ิงอ้ึง แม้ว่าพูดเช่นนีจ้ะไม่ยุติธรรมกับนาง แต่ก็เป็นความจริง 

ทีน่างปฏบิติัหน้าท่ีของเหมนิเค่อบกพร่อง เพราะความสามารถมอียู่จ�ากัด 

ย่ิงกว่าน้ันคือนางปล่อยตนเองไหลไปตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  
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ถึงตอนน้ีจะได้รู้แล้วว่าประวัติศาสตร์ด�าเนินไปคนละเรื่องกับที่นางรู้มา

โดยสิ้นเชิง

"ถ้าไม่ติดว่าเสด็จแม่ทรงสั่ง เกรงว่าป่านนี้ผู้ทรงภูมิคงจะหนีไป 

ถึงไหนต่อไหนแล้วสนิะ" พูดๆ ไปจ้าวจ้งเจยีวก็ชกักระบีท่ี่ห้อยเอวออกมา

อย่างเดือดดาล ท�าเอาข้ารับใช้สองคนนั้นถอยกรูดไปข้างหลังอย่าง 

แตกตื่น

อ้ีเจียงเห็นเงากระบี่สะบัดวูบตรงหน้าก็หรี่ตาถอยหนีโดยไม่รู้ตัว  

แต่สะดุดชายเสื้อตนเองจนล้มลงไปกับพ้ืน พอเงยหน้าข้ึนอีกทีก็ต้อง 

ขนหัวลุก เมื่อเห็นปลายกระบี่จ่ออยู่ตรงหว่างคิ้ว

ห้องโถงเต็มไปด้วยผู้คน ผู้ทรงภูมิหวนเจ๋อโดนกระบี่จ่อนั่งหมดท่า

อยู่บนพ้ืน ชือ่เสยีงคงป่นป้ีย่อยยับหมดแล้ว นางพลนัเข้าใจความรูส้กึของ

จ้าวจ้งเจียวข้ึนมา เขาคงอยากให้นางตกต�่าไปด้วยกันกับเขา แต่ถึงจะ

เข้าใจอย่างไรก็ขออย่าให้เขาพลาดฟันกระบี่ลงมาจริงๆ แล้วกัน!

ตันคุยทีว่ิง่ออกมาตามเสยีงก็ร้อนใจด่ังไฟลน อดไม่ได้ท่ีจะชกักระบี่

ออกมาท�าท่าจะเข้าไปขวาง แต่เผยยวนรีบร้ังเขาไว้อย่างว่องไวพลาง 

หันไปพูดกับจ้าวจ้งเจียวอย่างเอาน�้าเย็นเข้าลูบ "นายท่านโปรดอย่าได้

เกรีย้วกราด  อย่าให้โทสะเข้าครอบง�าจนพลัง้มอืท�าร้ายคนมคีวามสามารถ

เลยขอรับ"

"หึ!" จ้าวจ้งเจียวแค่นยิ้ม

อี้เจียงชินกับอารมณ์แปรปรวนของจ้าวจ้งเจียวแล้ว จึงไม่ถึงกับ

ลนลาน หลังตั้งสติได้นางก็เอ่ยข้ึนว่า "นายท่านเอาแต่โทษว่าหวนเจ๋อ 

ไม่พยายามช่วยท่านให้รอดพ้นปัญหา ความจริงแล้วเป็นเพราะหวนเจ๋อ
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มองการณ์ไกลต่างหาก สถานการณ์ในตอนนีเ้ป็นผลดต่ีอตวันายท่านเอง"

ฝ่ายตรงข้ามขมวดคิ้ว "หมายความว่าอย่างไร"

นางกวาดตาไปโดยรอบราวกับจะถามว่า...ท่านคงไม่คิดจะให้ข้า

พูดตรงนี้หรอกกระมัง

จ้าวจ้งเจยีวเองก็เข้าใจว่าตอนนีม้คีนอืน่อยู่ด้วย เห็นสหีน้าเยือกเย็น

ของนางก็พอจะคล้อยตามอยู่บ้าง แต่ไม่มีทีท่าว่าจะชักกระบี่ในมือ 

กลับไป

ขุนนางส่งเสด็จสังเกตสีหน้าฉางอันจวิน แล้วไล่คนแคว้นฉีที่ยืนมุง

โดยรอบออกไปพลางเข้ามาไกล่เกลี่ยสถานการณ์

ข้ารบัใช้แคว้นฉสีองคนน้ันยังชะเง้อคอมองไม่ยอมออกไป จ้าวจ้งเจยีว 

หน้าบึ้ง แน่นอนว่าค�าปลอบโยนย่อมไม่เข้าหู

ร่างเลก็บางของอ้ีเจยีงอ่อนแอเหลอืเกิน แค่นัง่อยูใ่นท่าเดมิไม่ทนัไร 

ขาทั้งสองข้างก็เริ่มเป็นเหน็บ แผ่นหลังชื้นไปด้วยเหงื่อ

ตนัคยุเหน็เช่นนัน้จงึไม่ยอมทนอกีต่อไป เขาผลกัเผยยวนออกจากตวั  

ชักกระบี่ก้าวเข้าไปขวางหน้าจ้าวจ้งเจียว แต่เพิ่งจะเดินเข้ามา เสียงเคร้ง 

ก็ดังขึ้นข้างล่าง กระบี่เล่มหนึ่งปักเฉียงบนพื้นตรงปลายเท้าเขา ยังคงสั่น

ไปมานิดๆ นอกจากจะหยุดฝีเท้าเขาได้ในทันที ยังตรึงชายเส้ือคลุมยาว

กรุยกรายของจ้าวจ้งเจียวเอาไว้กับพื้นอีกด้วย

จ้าวจ้งเจียวสะดุ้งเฮือก ดึงกระบี่ในมือกลับมาเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัว

อี้เจียงที่ล�าคอแห้งผากไปหมดหันมอง ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู ่

ตรงประตูห้องโถง รูปร่างสูงโปร่ง ใส่ชุดขาว ครอบรัดเกล้าหยก ใบหน้า 

ซูบตอบ ดวงตาเป็นประกายลึกล�้า

Page �������������������1.indd   78 7/7/2563 BE   16:05



79

เทียนหรูอวี้

พวกแคว้นฉีในที่นั้นพากันค้อมศีรษะค�านับ ถึงแม้อี้เจียงจะไม่รู้จัก

อีกฝ่าย แต่ก็ถอนสายตาออกจากร่างนั้นไม่ได้เลย

ตอนพูดคุยเรื่องบทกวีด้วยกัน เผยยวนเคยวิเคราะห์ค�าว่า 'งาม'  

ให้นางฟังว่า 'รูปร่างหน้าตางดงาม ผิวกายผุดผ่องนวลเนียน ถือเป็น 

ความงามชั้นต้น บุคลิกผ่าเผย อากัปกิริยาสง่างาม ถือเป็นความงาม 

ชั้นกลาง และความนิ่งสงบเยือกเย็น ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่ไยดีต่อทุกส่ิง 

ราวกับมีสายน�้าไหลรินอยู่ในใจ เป็นความงามชั้นสูง'

ตอนนัน้นางถามขนัๆ 'ชัน้ต้นกับชัน้กลางยังบรรยายคนอยู่หรอกนะ 

แต่ชั้นสูงน่าจะมีแต่เทพเท่านั้นกระมัง'

เผยยวนตอบด้วยท่าทางขึงขัง 'ไม่นะขอรับ มีคนท่ีมีความงาม 

ชั้นสูงอยู่จริงๆ เช่นผู้ทรงภูมิกงซี'

อ้ีเจยีงรูส้กึเหมอืนถูกท�าร้ายจติใจอย่างรนุแรง และตอนน้ีการท�าร้าย 

ดังกล่าวก็เปลี่ยนเป็นความจริงให้เห็นตรงหน้า แต่ก่อนเผยยวนพูดถึง 

กงซอีูใ๋ห้นางฟังอยู่หลายครัง้ หาถ้อยค�ามาสรรเสริญเยินยอได้ร้อยแปดพันเก้า  

นางฟังแล้วก็ลมื แต่ตอนนีค้�าชมทกุค�าพลันผุดข้ึนมาในสมองอย่างแจ่มชัด

"ศิษย์พ่ี..." เขาคงเป็นเพียงคนเดียวที่นางรู้ว่าเป็นใครโดยไม่ต้อง 

ขอค�ายืนยัน

"กงซีอู๋ เสนาบดีแคว้นฉี มาท่ีน่ีเพ่ือต้อนรับฉางอันจวินโดยเฉพาะ" 

คนผู้นั้นค้อมตัวคารวะ ก่อนจะเหลือบตามาทางนางเล็กน้อย "ศิษย์น้อง"

เผยยวนเข่าอ่อน หมดสติล้มพับไปตรงนั้น

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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