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"ท่านคิดจะท�าอะไร" อี้เจียงใช้มือสองข้างยันอกกว้างพลางถามเสียงสั่น

"เข้าหอ"

ค�าตอบขวานผ่าซากท�าให้นางหน้าแดงวาบ รบีจบัมอืใหญ่เอาไว้ "ท่านท�าไปเพ่ือผลประโยชน์

เท่านั้น แค่จัดฉากให้คนอื่นดูก็พอแล้วไม่ใช่หรือ"

ชายหนุ่มเหลือบตาข้ึนมองนาง น�้าเสียงราบเรียบเป็นปกติ "แต่งก็แต่งกันแล้ว ต้องท�าเป็น 

จัดฉากไปไย"

อี้เจียงพูดไม่ออก

เมื่อไม่มีผ้าคาดเอวคอยตรึงไว้ สาบเสื้อก็เผยออ้า นางพยายามใช้มือปิด แต่ถูกเขาจับ 

ออกไป ฝ่ามืออุ่นวางทาบลงตรงซอกคอ จากนั้นสาบเสื้อชั้นในก็คลายออกจากกัน

"กงซีอู๋..." อี้เจียงแตกตื่นลนลาน แต่ที่มีมากกว่านั้นคือความอัดอั้นและความไม่เต็มใจ  

ในเมื่อไม่ได้รักนาง ไยต้องท�าเรื่องเช่นนี้กับนางด้วย

"หืม?" กงซีอู๋ส่งเสียงตอบรับ พลางพลิกตัวขึ้นมาคร่อมทับนาง
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สงครามในเร่ือง 'กล่อมเกลาปราชญ์หญงิ' ก�าลงัระอไุด้ทีเ่ลยนะคะ แต่ละแคว้น

พร้อมฟาดฟันใส่กนั ใครมีก�าลงัมากกย่็อมเป็นผูช้นะ ส�าหรับเล่มทีแ่ล้วทกุท่านคงเหน็

การดิ้นรนหนีของอี้เจียง พยายามให้รอดพ้นจากก�ามือกงซีอู ๋ แต่ก็น่ันแหละค่ะ  

แรงคนไม่กี่คนจะสู้ท่านมหาอ�ามาตย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

ในเล่มน้ีท่านนักอ่านจะได้พบกับกลศึกอันเหนือช้ันยิ่งข้ึน รวมไปถึงความรัก 

ที่ก�าลังด�าเนินไปบนเส้นทางของการช่วงชิงแผ่นดิน ไม่เพียงแผ่นดินจะอยู่ในก�ามือ

ของคนสองคน หัวใจของพวกเขายังมองเห็นแต่ผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง

สุดท้ายแล้วหัวใจที่แสนเย็นชาของ 'กงซีอู๋' จะได้พบกับความรักหรือไม่ แล้ว  

'อี้เจียง' ที่เคยถูกหักหลังเพราะความรักจะเข็ดขยาดจนไม่อยากพบเจออีกหรือเปล่า 

สงครามระหว่างแว่นแคว้นท้ายที่สุดใครจะได้เป็นผู้รวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่ง หาก 

ท่านนักอ่านอยากรู้แล้ว เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

Pre �������������������2.indd   3 8/7/2563 BE   14:48



Pre �������������������2.indd   4 8/7/2563 BE   14:48



แนะนำ�ตัวละคร

✱ อี้เจียง  หญิงสาวจากยุคปัจจุบัน ทะลุมิติมาอยู่ในร่างหวนเจ๋อ 

ศิษย์ส�านักกุ่ยกู่ซึ่งเป็นเหมินเค่อชั้นสูง

✱ กงซีอู๋  ศิษย์พี่ของอี้เจียงที่เก่งกาจทั้งบุ๋นและบู๊ เป็นขุนนาง

แคว้นฉี เป็นคนท�างานโดยมีแผนการรัดกุมรอบคอบ

✱ เว่ยอู๋จี้  หรือซิ่นหลิงจวิน น้องชายต่างมารดาของเว่ยหวัง 

เชี่ยวชาญในการศึก ให้ความส�าคัญกับสหาย

✱ เจาเซียงหวัง  ฉินหวังผู ้มีความคิดอยากสร้างคุณูปการคร้ังใหญ ่

ให้แคว้นฉิน ชอบใช้คนที่มีความสามารถ

✱ เถียนตัน  หรืออนัผงิจวิน แม่ทพัใหญ่ของแคว้นฉ ีรับฟังความเหน็ 

ของกงซีอู๋ 

✱ ไป๋ฉี่  แม่ทัพใหญ่ของแคว้นฉิน สมญานามเทพสงครามไป๋ฉี่ 

จัดการข้าศึกอย่างโหดร้าย

✱ เชวี่ยห ู  เป็นชาวเผ่าอี้ฉวี ทูตจากแคว้นเว่ย อยากสร้างผลงาน

ยิ่งใหญ่
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17
เข้าฉีด้วยกัน

กงซีอู๋บดขย้ีแคว้นลั่น เวลานั้นเป็นวันเกิดเว่ยหวังพอดี แคว้นลั่น 

จึงเป็นของขวัญจากเขา

แต่แท้ที่จริงแล้วนี่เป็นการแลกเปลี่ยน...แคว้นเว่ยเปิดด่านให้ทัพฉี

ผ่านทาง โดยท่ีทพัฉต้ีองให้ยืมมอืยึดครองแคว้นลัน่ ทแีรกเว่ยหวงัไม่กล้า

ส่งไพร่พลไปต้านทัพฉอีย่างเปิดเผย รูส้กึขุน่เคอืงใจอยู่ไม่น้อย ได้แต่เจรจา

เงื่อนไขแบบปากเปล่ากับฉีหวังเจี้ยนว่าเรื่องนี้ไม่เก่ียวอะไรกับแคว้นเว่ย

ทั้งสิ้น

ระยะนีเ้ว่ยหวังก�าลงักลดักลุม้ท่ีทัพฉนิมาประชดิชายแดน กลวัไป๋ฉ่ี 

ที่ประกาศอย่างแข็งกร้าวว่ามาตามจับตัวมหาอ�ามาตย์ห้าแคว้นเสียจน

อกสัน่ขวัญแขวน กลวัว่าแม่ทพัไป๋ผูฆ่้าคนได้อย่างไม่สะทกสะท้านคนน้ัน

จะระบายอารมณ์ใส่แคว้นเว่ย แต่แล้วลั่นโหวเกิดอยากจะแต่งฟูเหริน 

เอาตอนน้ี ระหว่างทีเ่ขาก�าลงัโมโห กงซอีูก็๋เข้ามาย่ืนเงือ่นไขอนัแสนวิเศษ
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ให้พอดี

แน่นอนว่าแคว้นฉไีด้รบัประโยชน์จากการแลกเปลีย่นนีด้้วยเช่นกัน 

แคว้นฉมีพีรมแดนตดิแคว้นเว่ย แต่ไม่มพีรมแดนติดแคว้นหาน ยกแคว้นล่ัน 

ที่มีแร่เหล็กอุดมสมบูรณ์ให้แคว้นเว่ย แลกกับเมืองชายแดนสองเมือง 

ย่อมดีกว่ายกให้แคว้นหาน

เมื่อเป็นเช่นน้ี ท้ังแคว้นฉีและแคว้นเว่ยต่างก็ได้ขยายอาณาเขต  

ซ�า้ยังได้กระชบัความสมัพันธ์ระหว่างสองแคว้นให้แน่นแฟ้นข้ึน เว่ยและฉ ี

จึงพอใจกันถ้วนหน้า นี่เป็นความละเอียดรอบคอบของกงซีอู๋ ไม่ว่าที่ใด

เมื่อไรก็คิดการเผื่อรอบด้านเสมอ

อีเ้จยีงซกุบนหลงัม้าเหมอืนกระสอบ รูส้กึปวดระบมไปท้ังตวั ยังถูก

กงซีอู๋ตรึงแผ่นหลังไว้แน่นจนขยับไม่ได้อีก นางกระเด้งกระดอนอยู่บน 

หลังม้าตลอดทาง จนอวัยวะภายในแทบหลุดออกมา สมองบวมพอง 

มึนหัวไปหมด

เรีย่วแรงเป็นต้นทนุทีดี่จรงิๆ ด้วย พอหมดแรงกไ็ม่ต่างอะไรกับทหาร

ที่ไร้อาวุธ รอถูกแล่เนื้อเถือหนังสถานเดียว

ทหารฉีตั้งค่ายนอกเมืองลั่วหยาง กว่าจะไปถึง อี้เจียงก็รู้สึกเหมือน

ข้อต่อกระดูกเคลื่อนที่ทั้งร่าง ขยับเคลื่อนตัวไม่ได้เลย

พอกงซอีูอุ๋ม้นางลงจากหลงัม้ามาวางไว้บนเตยีงในกระโจม อีเ้จยีง

ก็ขดตัวนอนหันหลังให้เขาทันที ระหว่างทางนางกัดริมฝีปากไม่ให้ร้อง 

ออกมาด้วยความเจ็บ จนตอนนี้ปากมีแต่แผล

ทหารเข้ามารายงานว่าแคว้นหานส่งคนมาสอบถาม กงซีอู๋ยืนอยู่

หน้าเตียงครู่หนึ่ง ก่อนจะออกไปดูด้วยตนเอง
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เมือ่เขาออกไปแล้ว อีเ้จยีงถึงสบถออกมาเบาๆ นึกบ่นในใจ ไฉนข้า

ถึงได้โชคร้ายถึงเพียงนี้นะ มาพ่ายแพ้เอาตอนช่วงเวลาสุดท้าย!

เสียงฝีเท้าดังพลกุพล่านอยู่นอกกระโจม เหมอืนไพร่พลทีต่แีคว้นลัน่ 

ยังทยอยกลับมาเรื่อยๆ 

แม่ทัพแคว้นเว่ยมายืนโวยวายอย่างไม่พอใจอยู่ในค่าย ท้ังท่ี 

สวมเกราะไม่ครบชุดเสียด้วยซ�้า แค่ท�าให้พวกหานดูไปอย่างนั้นเอง  

พอเล่นละครเสร็จก็กลับไปรายงานเว่ยหวัง

ทหารในค่ายเริม่หงุหาอาหารกันแล้ว ควันไฟลอยโขมงไปท่ัว ตนัคยุ

ลงจากหลังม้า ปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วเดินเข้ามาในกระโจมใหญ่

คนบนเตียงนอนหันหลังไม่หือไม่อือ ถึงเขาจะเป็นคนเร่งเร้าให ้

กงซอีูใ๋ช้วธีิจบัตัวนางมาโดยตลอด แต่นัน่เป็นเพราะใจจรงิไม่อยากให้นาง

เป็นอันตราย เมื่อเห็นสภาพของอี้เจียงในตอนนี้ก็นึกสงสารข้ึนมาจับใจ 

นิสัยชอบดูแลก�าเริบขึ้นมาอีก เขารีบออกจากกระโจมไปยกฉากบังตา 

เข้ามาวางตรงหน้าเตียงให้นาง ราวกับย้อนเวลากลับไปยังช่วงที่  

'ความรักของแม่' พลุ่งพล่านล้นอกอีกครั้ง

เขาพูดกับนางเบาๆ ผ่านฉากบังตา "แม่นาง เผยยวนกับเซ่าจิว

ปลอดภัยดีทั้งคู่นะขอรับ เวลานี้ก�าลังเดินทางมาที่นี่ ท่านสบายใจได้"

"ถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมาก" นางตอบอย่างสุภาพและห่างเหิน

ตันคุยระบายลมหายใจอย่างโล่งอก อย่างน้อยนางก็ยอมพูดกับเขา

แล้ว

กงซีอู๋เดินกลับเข้ามาในกระโจมอีกคร้ังอย่างรวดเร็ว ไม่แปลกใจ 
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ที่เห็นตันคุยอยู่ด้วย เขาเหลือบมองฉากบังตาทีหน่ึงก็เข้าไปนั่งที่โต๊ะ 

หยิบพู่กันมาเขียนจดหมายส่งให้ตันคุย "ส่งกลับไปแคว้นฉี เตรียมตัว 

ถอนทัพกลับแคว้น"

มือกระบี่สัมผัสได้ว่าฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจ แต่ไม่กล้าพูดอะไรมาก 

พอรับหนังสือมาก็รีบเดินออกไปอย่างไม่รอช้า

ในกระโจมเหลือเพยีงสองคน กงซอีู๋เอาแต่นัง่เงยีบทีโ่ตะ๊ไมส่่งเสียง 

ส่วนอี้เจียงก็นอนนิ่งอยู่หลังฉากบังตา จวบจนฟ้ามืด ทหารฝ่ายสูทกรรม

ยกข้าวเข้ามาให้ ชายหนุ่มถึงลกุขึน้จดุตะเกียง เพ่ิงจะมองมาทีฉ่ากบงัตา

อีกครั้ง "กินข้าวได้แล้ว"

เขารู ้ว่านางไม่ใช่คนที่จะยอมทรมานตนเองเพ่ือประชดคนอื่น  

ที่ถูกต้องบอกว่านางท�าแง่งอนไม่เป็นด้วยซ�้า

แล้วก็จรงิอย่างท่ีคดิ เพียงครูเ่ดยีวอีเ้จยีงก็เดนิออกมาจากด้านหลงั

ฉากบังตา มือหน่ึงยันเอว อีกมือดึงปิ่นอันใหญ่บนศีรษะเขวี้ยงท้ิงไป 

ข้างหลังทั้งที่ยังไม่หยุดเดิน ปิ่นร่วงตกลงบนเตียงดังปุเบาๆ 

กงซีอู๋มองชุดพิธีการบนร่างนาง รู้สึกชื่นชมความชอบของลั่นโหว 

ไม่ไหวจริงๆ แม้จะเป็นแพรพรรณชั้นดี แต่ลายปักสีฉูดฉาดแน่นพร้อย 

ช่างขัดตาเหลือเกิน เหลือเชื่อที่นางยังอุตส่าห์ยอมใส่เข้าพิธีแต่งงานได้ 

เขาเบนสายตาออก "ไปเปลี่ยนชุดแล้วค่อยมากิน"

อีเ้จยีงท�าหูทวนลม เดนิไปล้างมอืท่ีอ่าง แล้วค่อยมานัง่ลงตรงข้ามเขา  

แต่เผลอกระเทือนถึงเอว จึงเบ้ปากด้วยความเจ็บ ก่อนจะหัวเราะแห้งๆ 

"ชุดนี้ไม่สวยหรือ ข้ายังเสียดายไม่อยากถอดนี่"

"ตามใจ" ชายหนุ่มตอบกลับไปอย่างเย็นชาแล้วลงมือกินก่อน 

Page �������������������2.indd   10 7/7/2563 BE   16:07



11

เทียนหรูอวี้

บังเอิญเหลือบไปเห็นรอยเขียวช�้าบนข้อมือเล็กโผล่ออกมาระหว่างที่นาง

ตักน�้าแกง จึงเม้มปากพร้อมวางตะเกียบ "ข้าสงสัยจริงว่าแผนการครั้งนี้

ของศิษย์น้องคืออะไร เจ้าถึงได้ยอมเสี่ยงเพียงนี้เพ่ือให้ได้ต�าแหน่ง 

อี้ฟูเหรินมาครอง"

อ้ีเจียงก้มหน้าก้มตากินน�้าแกงช้าๆ "ข้ากลัวว่าศิษย์พ่ีฟังแล้วจะ 

ตกใจน่ะสิ ตอนพูดให้เผยยวนกับเซ่าจิวฟัง สองคนนั้นยังตกใจแทบแย่"

กงซีอู๋กดมือที่ถือช้อนของนางเอาไว้ "ข้าอยากฟังโดยละเอียด"

นางจงึเงยหน้าข้ึนมาเล่า "ก็เหมอืนอย่างท่ีท่านเลือกแคว้นฉี ข้าเดาว่า 

สาเหตุหลักที่ท่านตัดสินใจเลือกแคว้นฉี เพราะแคว้นน้ีควบคุมง่าย  

เปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้ความทะเยอทะยานในใจได้เต็มที่โดยไม่มี

อุปสรรคขัดขวาง ข้าเองก็เลือกแคว้นลั่นเพราะเหตุนี้เช่นกัน"

กงซีอู๋พยักหน้าช้าๆ "ถ้าอย่างนั้นเมื่อเจ้าควบคุมแคว้นลั่นได้แล้ว  

จะท�าอย่างไรต่อ"

"ข้าตั้งใจจะสานสัมพันธ์กับแคว้นฉิน"

คิ้วของกงซีอู๋ขยับเล็กน้อย

"คนอย่างลั่นโหวเหมาะจะเป็นเจ้าแผ่นดินที่ใดกัน ข้าเป็นแทนยังดี

เสียกว่า" อี้เจียงยิ้ม แต่แล้วรอยยิ้มของนางก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป เมื่อนึกถึง

พวกเจ้าแคว้นทีถ่กเถียงกันว่าใครจะได้นางไปครอง ลัน่โหวแตกต่างจาก

พวกนั้นตรงที่ใดกัน ค่านิยมเช่นนี้ การปกครองเช่นนี้ จะปล่อยเอาไว ้

ได้หรือ สู้เขย่ามันให้พลิกคว�่าไปเสียดีกว่า ถึงอย่างไรนางก็ไม่มีอะไร 

ต้องกลัวอยู่แล้ว

ในที่สุดความตกตะลึงบางๆ ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้ากงซีอู๋
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อี้เจียงเลิกคิ้ว "ข้าบอกแล้วว่าศิษย์พี่จะตกใจ"

ฟังดเูหมอืนค�าละเมอเพ้อพกของคนเขลาจรงิๆ น่ันแหละ แต่ลัน่โหว

อยู่ได้อีกไม่นาน ท้ังยังคิดอ่านไม่เป็น หากนางได้เป็นฟูเหรินแคว้นล่ัน  

เม่ือโหวเจ้าแคว้นตายลง โอกาสควบคุมแคว้นล่ันก็จะตกอยู่ในมือนาง 

การสานสัมพันธ์กับแคว้นฉินในฐานะฟูเหรินแคว้นลั่นมีโอกาสประสบ

ความส�าเร็จสูง เพราะแคว้นฉินก็ต้องการแร่เหล็กเช่นกัน

ทีนี้นอกจากชีวิตท่ีเหลือของนางจะไม่ถูกท�าลาย ยังเหมือนได้ 

ถือก�าเนดิใหม่ สามารถปกป้องตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงแคว้นฉ ีเวลาน้ีนาง

ปีกหักไร้เรี่ยวแรง วิธีน้ีจึงจะช่วยให้นางพลิกวิกฤตลุกข้ึนมาผงาดได้ใหม่ 

เพียงแต่คนทั่วไปคิดไม่ถึงเท่านั้น

"น่าเสยีดายทีถู่กท่านท�าลายแผนการเสียแล้ว" นางถอนหายใจแล้ว

ตักน�้าแกงกินอีกช้อน

กงซีอู๋น่ิงเงียบ เป็นเรื่องเหลือเชื่อท่ีสตรีคนหนึ่งกล้าคิดอะไรเช่นน้ี 

แต่พอเป็นนางเขากลับไม่แปลกใจ นางเป็นคนใจอ่อน แต่เข้มแข็งและ

กล้าหาญได้เมื่อถึงยามคับขัน เขาชื่นชมยิ่งนัก แต่ในขณะเดียวกันก็ดีใจ

ที่ตนเองท�าลายแผนการครั้งนี้ของนางลง...

กว่าเผยยวนกับเซ่าจวิจะตามมาถึงค่ายก็ดกึมากแล้ว เพราะตามมา 

ในฐานะเชลย แคว้นเว่ยจะเป็นผู้จัดการเรื่องหลังจากนี้ของแคว้นลั่น

ทั้งหมด ขุนนางและคนในวังหลวงท่ีจับมาก็ถูกส่งต่อไปแคว้นเว่ย มีแต่

สองหนุ่มสาวที่ถูกแยกคุมตัวไปที่อื่นต่างหาก

อี้เจียงอยากไปหาพวกเขา แต่รู้ว่ากงซีอู๋ไม่อนุญาตแน่ จึงท�าเฉย 
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ไว้ก่อน

คงเพราะต้องรีบรื้อค่าย นอกกระโจมจึงเสียงดังเอะอะท้ังคืน ไม่รู้ 

กงซีอู๋ออกไปท�าอะไรที่ใด แต่ทหารที่ยืนเฝ้าประตูกระโจมปฏิบัติหน้าท่ี

แข็งขันกว่าปกติหลายเท่า

อี้เจียงที่ปวดระบมไปท้ังตัวนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงพลาง 

ใช้มอืนวดคลงึตามจดุทีป่วด ตรงเอวอาการหนกัเป็นพิเศษ เพราะตอนน้ัน

กระแทกราวลูกกรงเต็มแรง แขนยังถูกพวกแคว้นลั่นดึงกระชากจนเคล็ด 

นอกจากนั้นก็เป็นอาการระบมเพราะกระเด้งกระดอนบนหลังม้า

สมยัเดก็ๆ เวลาจะถูกฉดียาสกัเขม็นางยังแหกปากร้องอยู่นานสองนาน  

พอมาอยูท่ีน่ีม่เีหตใุห้เจ็บตวัยิง่กว่านัน้มาก แต่ทกุครั้งท�าได้แค่ทน ตอนนี้

ไม่มีคนอื่นอยู่ในกระโจม นางจึงเลิกทนแล้วส่งเสียงครางออกมาเบาๆ  

ด้วยความเจบ็ แต่ถ้าไม่คลงึให้เลอืดกระจายตวัก็จะหายช้า ดงันัน้เลยต้อง

นวดต่อไป

เสียงฝีเท้าดังเข้ามาในกระโจม อี้เจียงหยุดชะงักทันที พร้อมกับที่

เจ้าของเสยีงเดนิอ้อมฉากบงัตา กลิน่คุน้เคยก็โชยมากระทบจมกู บอกให้นาง 

รู้ว่าเป็นกงซีอู๋

"ทายาเสีย" เขายื่นตลับเคลือบเงาทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่งมาตรงหน้า 

อี้เจียงลุกขึ้นรับมาเปิดฝา แล้วรีบปิดลงดังเดิมเมื่อได้กล่ินฉุน 

แสบจมูก

"ยาแก้ฟกช�้า" เขาพูดแค่นั้นก็เดินอ้อมฉากบังตาออกไป

แสงไฟวอมแวมกระทบฉาก ส่องร่างที่น่ังตัวตรงสง่าอยู่ท่ีโต๊ะ 

ให้ทาบเงาไหวไปมา อ้ีเจียงถอนสายตากลับมาแล้วม้วนแขนเสื้อเพ่ือ
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ทายา ถ้าไม่ดูก็ไม่รู้เลยว่าช�้าจนเป็นสีม่วงเข้มปื้นเบ้อเริ่ม คนพวกนั้น 

มือหนักเกินไปแล้ว 

เนื้อยาเป็นสีด�า นางกลั้นหายใจแต้มมาทา ก่อนจะสูดปากเบาๆ 

เพราะทั้งเจ็บทั้งร้อน

อยู่ๆ เบื้องหน้าก็สว่างข้ึน อ้ีเจียงเงยหน้ามองโดยไม่รู้ตัว พบว่า 

ชายหนุ่มเดินกลับเข้ามายืนตรงหน้าเตียงเงียบๆ มือหนึ่งถือตะเกียง  

อีกมือเอื้อมออกมาหานาง "ข้าทาให้"

อี้เจียงเบ้ปาก "ไม่ต้อง"

"เจ้ามัวแต่พิรี้พิไรเช่นนี้เมื่อไรจะเสร็จ พอฟ้าสางพวกเราก็จะ 

ถอนทพัแล้ว ไม่มเีวลามากเพียงนัน้หรอกนะ" เขาแย่งตลบัยาจากมอืนาง 

วางตะเกียงแล้วน่ังลงบนเตียง มือหนึ่งถลกแขนเส้ือหญิงสาว อีกมือใช ้

นิ้วโป้งแต้มยามาถูรอยช�้าแรงๆ 

"ซี้ด...เจ็บเป็นบ้า! ท�าเบาๆ ไม่เป็นหรือ!" อี้เจียงน�้าตาแทบร่วง

กงซีอู๋เหลือบมองนาง แล้วท�าหน้านิ่งถูต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีทีท่าว่าจะ

ผ่อนแรงลงสักนิด ถ้าไม่คลึงแรงๆ เลือดจะกระจายตัวได้อย่างไรกัน

ข้อศอกอี้เจียงอยู่ในมือใหญ่ แต่ร่างท่อนบนลอยข้ึนมาจากเตียง 

ครึง่หนึง่ นางร้องโอดโอยอยูน่านจนเริม่ชนิแล้วถึงค่อยเลิกร้อง นางมองออก 

ว่าเขาอารมณ์ไม่ดี เชอะ จับข้ามาได้ยังจะอารมณ์เสียอีกนะ! 

"มีที่อื่นอีกหรือไม่" กงซีอู๋ถามขึ้นเมื่อทายาเสร็จ

หญิงสาวแอบลูบบ้ันเอว แต่จะถอดเสื้อให้เขานวดยาให้ก็ไม่ได้  

จึงตอบเสียงอู้อี้ในคอ "หมดแล้ว"

ไม่มีเสียงตอบจากเขา อ้ีเจียงหันไปมองแล้วสบประสานดวงตา 
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คู่นั้นเข้าพอดี

เดิมทีนัยน์ตาของเขาก็ลึกล�้าอยู่แล้ว ตอนนี้เหมือนแสงตะเกียง 

ไปรวมตวัอยู่ข้างใน เมือ่มองจ้องมาตรงๆ ก็ราวกับมองเหน็ความคดิในใจ

อย่างทะลุปรุโปร่ง

จากน้ันเขาก็วางตลับยาลงบนเตียง แล้วถือตะเกียงเดินอ้อม 

ฉากบังตาออกไปโดยไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว

อี้เจียงมองตามงงๆ 

ระหว่างยุ่งอยู่กับการรื้อค่ายในวันรุ ่งขึ้น ตันคุยได้ยินพลทหาร 

สองนายกระซิบกระซาบอะไรกัน จึงค่อยๆ ย่องเข้าไปแอบฟังพลัน 

หน้าแดงแจ๋ทันที

พวกนั้นซุบซิบกันเรื่องกงซีอู๋กับอี้เจียงเมื่อคืนนี้... 

"จริงๆ นะ ข้าได้ยินมากับหู ร้องว่าเจ็บตลอดเลย"

"ไม่นึกเลย ท่านมหาอ�ามาตย์ดูสุขุมเยือกเย็นปานนั้น ที่แท้ก็ 

แสร้งวางท่า"

"มิน่า...ถึงได้ยกทัพไปชิงตัวนาง"

ตันคุยกระแอมสองที ทหารทั้งสองเอามือกุมหัวว่ิงกระเจิดกระเจิง

ทนัท ีมอืกระบ่ียกมอืลบูแก้มร้อนผ่าว แล้วท�าหน้าขรมึเดนิเข้ากระโจมใหญ่

กงซีอู ๋ไม่ได้นอนเลยท้ังคืน ตอนนี้ก�าลังน่ังเก็บหนังสืออยู่ที่โต๊ะ  

ตันคุยแอบมองไปทางฉากบังตาทีหนึ่ง แล้วช่วยเจ้านายเก็บของพลาง

ถามเบา  ๆ"ผูท้รงภูม ิแคว้นเว่ยมารบัตัวเชลยไปแล้วล่ะขอรบั แต่พวกนางบ�าเรอ 

ของลัน่โหวพอได้ยินว่าท่านพาอีฟู้เหรนิเข้ากระโจมก็ร้องจะตดิตามท่านบ้าง  
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ไม่ยอมไปแคว้นเว่ย จะจัดการอย่างไรดีขอรับ"

กงซีอู๋ถามสีหน้าเรียบเฉย "อะไรคือพาเข้ากระโจม"

ตันคุยกระอักกระอ่วน นึกข่าวลือไม่ดีไม่งามน่ันขึ้นมาได้ จึงตอบ

อ้อมแอ้ม "พวกนางพูดเช่นนั้นขอรับ"

ผู้เป็นนายเก็บม้วนหนังสือไม้ไผ่ใส่ถุงแพรอย่างพิถีพิถัน "พวกนาง

ก็แค่กลัวตาย เรื่องแค่น้ีไม่เห็นต้องเอามาถาม จับส่งไปให้กองก�าลัง 

แคว้นเว่ยก็สิ้นเรื่อง"

มอืกระบีพ่ยักหน้า "น่ันสขิอรบั หญิงเชือ้พระวงศ์และชนชัน้สงูนยิม

ชมชอบผู้ทรงภูมิตั้งมากมาย ผู ้ทรงภูมิยังไม่ชายตาแล มีหรือจะรับ 

พวกนางไว้"

กงซอีูช๋ะงักแล้วเงยหน้ามองอกีฝ่าย "เหตใุดวนัน้ีข้าถึงได้รูส้กึว่าเจ้า

พูดมากเป็นพิเศษกันนะ มีอะไรหรือไม่"

ตนัคุยรบีโบกมอื "ไม่มขีอรบั ไม่ม"ี จากนัน้ก็เผ่นหนีออกจากกระโจม

กงซีอู๋มองไปทางฉากบังตา "ศิษย์น้องควรลุกได้แล้ว"

เส้นทางถูกเตรียมรอไว้แล้ว ถึงอย่างไรแคว้นเว่ยก็ไม่ไว้ใจทัพฉี  

อีกอย่างกลัวว่าถ้าปล่อยให้อยู่นานจะพบทัพฉิน จึงไม่กล้าชักช้าโอ้เอ้

อี้เจียงแอบฟังอยู่หลังฉากบังตาอยู่นาน ได้ยินเขาเรียกก็ลุกข้ึนมา

แต่งตวัให้เรียบร้อย มเีสือ้ผ้าบรุษุสะอาดสะอ้านชุดหนึง่วางอยูต่รงรมิเตยีง 

คงเป็นกงซีอู๋ที่เตรียมไว้ให้ นางจับชุดพิธีการสกปรกมอมแมมท่ีสวมอยู่ 

สุดท้ายก็ยอมเปลี่ยน พอนึกถึงท่าทีท่ีเขามีต่อชุดน้ีก็แกล้งพูดข้ึนว่า  

"มีหญิงเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูงชื่นชอบในตัวท่านมากมาย ท่านกลับ

รู้สึกขัดตาที่เห็นข้าสวมชุดชาววัง น่าจะชินตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือ"
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กงซีอู๋ส่งเสียงเย็นชาผ่านฉากบังตา "ถ้าเจ้าอยากใส่นัก พอไปถึง

แคว้นฉียังมีโอกาสให้ใส่อีกมาก"

อี้เจียงฟังด้วยความขุ่นเคืองใจ ก่อนจะเดินออกมาจากด้านหลัง 

ฉากบังตา "เมื่อไรข้าถึงจะได้เจอเผยยวนกับเซ่าจิวสักที"

"เฮ้อ เพราะข้าคนเดียว" เซ่าจวิถูกมดัมอืท้ังสองข้างไว้อย่างแน่นหนา  

นั่งโขยกเขยกไปมาบนรถม้า ขณะร�าพึงร�าพันอย่างอ่อนแรง

ทหารฉีก�าลังเคลื่อนพลอย่างขึงขังอยู่ข้างนอก ไม่ยอมหยุดพักมา

หลายชั่วยามแล้ว ตั้งแต่ออกเดินทางนางยังไม่ได้เจออี้เจียงเลย ไม่รู้ว่า 

กงซีอู๋ท�ากับอีกฝ่ายอย่างไรบ้าง

เผยยวนนั่งอยู่ตรงข้ามนางในสภาพเดียวกัน แต่สีหน้าท่าทางดู 

ผ่อนคลายกว่ากันมาก "แผนการครั้งน้ีของผู้ทรงภูมิอันตรายเกินไป  

ตามผู้ทรงภูมิกงซีกลับแคว้นฉีไปน่ะดีแล้ว ไม่อย่างน้ันถ้าเจอคนแบบ 

ลั่นโหวอีกจะแย่เอาได้"

เซ่าจิวเง้ือเท้าถีบเขาทีหนึ่ง "ในสายตาเจ้า กงซีอู๋ท�าอะไรก็ล้วน 

ดีไปหมด!"

ชายหนุ่มแค่นเสียงขึ้นจมูก แล้วเมินนางด้วยการเบือนหน้าไป 

ทางอื่น

เซ่าจวิระบายอารมณ์เสรจ็ก็กลบัมาห่อเห่ียวเหมอืนเดมิ นางพูดซ�า้ๆ 

ขณะเอาหัวโขกผนังรถ "เพราะข้าคนเดียว ตอนนั้นข้าน่าจะเข้าวังไปหา

ลั่นโหวแทนอี้เจียง"

เผยยวนร้องเชอะ "ยังไม่ต้องพูดถึงว่าลัน่โหวจะยินดรีบัเจ้ามาแทนที่
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ผู้ทรงภูมิหรือไม่เลย เจ้าอย่าลืมสิว่าได้บอกเรื่องที่เจ้าแต่งงานกับข้าแล้ว 

ลั่นโหวจะต้องการหญิงมีสามีอีกหรือ"

เซ่าจิวหน้าแดงก�่า ก่อนเงื้อเท้าถีบเขาอีกรอบ "ใครแต่งงานกับเจ้า 

อย่ามาพูดเองเออเอง!"

เผยยวนย้อนฉุนๆ "ก็ผู้ทรงภูมิหลอกลั่นโหวเช่นน้ี เจ้านึกว่าข้า 

อยากแต่งงานกับเจ้านักหรือ"

เซ่าจิวยิ่งโมโห เลยถีบเขาไปอีกหลายที

เผยยวนร้องโอดโอยแล้วโผไปทีป่ระตรูถ "ใครก็ได้! ข้าอยากเปลีย่นรถ!  

ข้าอยากเปลี่ยนรถ!"

เสียงของเขาดังลั่น แม้แต่อี้เจียงท่ีน่ังอยู่ในรถม้าคันข้างหน้า 

ยังได้ยิน

ดูท่าทั้งคู่จะยังคึกคักกระฉับกระเฉงดีอยู่ นางสบายใจแล้ว

อีเ้จยีงแอบชะโงกหน้าออกไปข้างนอก กงซอีูห่๋มผ้าคลมุกันลมขีม้่า

ช้าๆ อยู่ข้างหน้า เข้าฤดูหนาวแล้ว แสงแดดไม่เหลือไออุ่นอีกต่อไป  

เช่นเดียวกับใบหน้าเรียวด้านข้างของเขาที่เย็นชาไร้ไออุ่น

เหมือนเขาจะรู้ตัว ถึงได้หันมามองรถม้า อี้เจียงรีบกลับเข้าไปนั่ง 

ข้างในเหมือนเดิม

เขาพูดอะไรกับตันคุยท่ีขี่ม้าอยู่ข้างๆ สองสามค�า มือกระบี่ข่ีม้า 

วกกลับมาทางด้านหลัง ไม่ทันไรก็ตีคู่รถม้าท่ีนางน่ังแล้วส่งหนังสัตว์ 

ผืนหนึ่งมาให้ "แม่นางเอาไปห่มสิ จะได้อุ่นขึ้นสักหน่อย"

อี้เจียงรับมา มองแผ่นหลังของกงซีอู๋ทีหนึ่ง "ฝากขอบคุณนายเจ้า

แทนข้าด้วย"
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นางพูดด้วยเสยีงปกติธรรมดา แต่ตนัคุยกลบัมสีหีน้ากระอกักระอ่วน 

แล้วขี่ม้ากลับไปหากงซีอู๋ด้วยท่าทางเก้อๆ 

แม้อากาศจะดีแต่การเดินทางไม่ราบร่ืนนัก ตอนใกล้ถึงเมืองเย่ีย 

ขบวนของพวกเขาถูกโจมตีทีหนึ่ง

ตอนน้ันนางก�าลังอ่านหนังสืออยู่ในรถ แต่ต้ังสติคอยระวังตัว 

อยู่ตลอดเวลา พอได้ยินเสียงข้างนอกก็ชะโงกหน้าออกไปดู เห็นกงซีอู ๋

รีบขี่ม้าเข้ามาประกบรถม้าของนางเอาไว้พลางชักกระบี่คุนอู๋ตรงเอว 

ออกมาถือเตรียมพร้อม

นางถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนา ท�าได้แค่เพียงชะเง้อชะแง้คอมอง

สถานการณ์ แต่มองอะไรไม่เห็น รู ้แค่ว่าดูเหมือนขบวนจะถูกโจมต ี

จากทางด้านหลัง

"ใครน่ะ"

"ทหารฉินที่ปลอมตัวมาสืบข่าว" กงซีอู๋เรียกตันคุยเข้ามา "ส่ังการ

ลงไป อย่ารบติดพัน รีบสลัดพวกมันให้ได้แล้วเดินทางต่อ"

เขายังขีม้่าคุ้มกันนางอยู่ด้านหน้ารถ ไม่มทีีท่าว่าจะจากไป นางมอง

แล้วหัวเราะ "ศิษย์พี่จะกันไม่ให้ข้าหนีหรือ"

ชายหนุ่มหันมามอง "เจ้าคิดว่าเจ้าหนีรอดหรือไม่เล่า"

นางท�าหน้าง�้า กลับเข้าไปนั่งในรถ ไม่สนใจเขาอีก

ต่อให้เว่ยหวังใจกว้างเพียงใด ก็ไม่มีวันยอมให้กองทัพแคว้นฉี

เคลือ่นพลผ่านเข้ามาในเมอืงเย่ีย ดังน้ันจงึต้องอ้อมเลยีบไปทางชานเมอืง 

ตรงไปยังตะเข็บชายแดนระหว่างแคว้นฉีและแคว้นเว่ยแทน
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เมืองเย่ียมีพรมแดนติดกับหานตัน แม้อี้เจียงจะหมดหวังในตัว 

จ้าวหวังตันแล้ว ก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์ในเวลานี้ของหานตันมากอยู่ดี 

แต่จนปัญญาไม่รู้จะสืบข่าวอย่างไร

ตกเย็นกองทัพหยุดต้ังค่าย ทหารขุดเตาดินส�าหรับหุงหาอาหาร  

อี้เจียงไม่ได้ลงจากรถไปยืดเส้นยืดสาย กลับหมกตัวอ่านหนังสือต่อไป

"ฟ้ามืดแล้ว อ่านหนังสือต่อเดี๋ยวสายตาก็เสียหรอก" ไม่รู้ว่ากงซีอู๋

มาอยู่ข้างรถตั้งแต่เมื่อไร เขายื่นมือออกมาให้นาง "ลงมา"

อี้เจียงม้วนเก็บหนังสือเงียบๆ แล้วจับมือเขากระโดดลงจากรถ

"มีคนมาหาเจ้า" ชายหนุ่มชี้ไปข้างหน้า

นางหันไปมองแล้วย้ิมออกมาทันท ีรบีปล่อยมอืใหญ่ถลกชายเสือ้คลมุ 

วิ่งเข้าไปหาผู้มาเยือนอย่างเริงร่า "เจ้ามาได้อย่างไร"

เว่ยอูจ๋ีส้วมเกราะทัง้ชดุยืนอยู่บนเนินเขาเต้ียๆ หันหลงัให้อาทติย์อสัดง  

เขาดูซูบลงเล็กน้อย แต่รอยย้ิมยังสดใสไม่เปล่ียน "ข้าตั้งค่ายอยู่แถวนี ้ 

ได้ข่าวว่าผูท้รงภูมกิงซผีูไ้ม่เคยชายตามองหญิงใดถึงข้ันไปชงิตวัอีฟู้เหริน

กลับมา ข้าก็เลยอยากเห็นน่ะสิว ่าอี้ฟูเหรินคนน้ีงดงามชวนตะลึง 

สักเพียงใด"

อีเ้จยีงถอนหายใจ "อย่าเยาะเย้ยกันเลย แค่น้ีข้าก็น่าสมเพชพอแล้ว"

เว่ยอู๋จี้หัวเราะ แล้วหันไปมองกงซีอู๋ท่ียืนอยู่ไกลๆ ทีหน่ึง จากนั้น 

ก็จับแขนนาง พาเดินมาข้างหน้าสองก้าว "เชื่อว่าเจ้าคงรู้แล้ว ข้ายังติด 

หนี้บุญคุณกงซีอู๋ครั้งสุดท้าย จ�าเป็นต้องชดใช้ให้เขา ดังนั้นคร้ังนี้จึง 

ช่วยเจ้าไม่ได้"

อี้เจียงพยักหน้า "เพราะเจ้าเป็นคนมีสัจจะนี่แหละ ข้าถึงได้คบเจ้า

Page �������������������2.indd   20 7/7/2563 BE   16:07



21

เทียนหรูอวี้

เป็นสหาย ไม่ต้องต�าหนิตนเองหรอก"

"แต่เมื่อเป็นเช่นน้ี เจ้าก็ต้องไปแคว้นฉีกับเขา" เว่ยอู๋จ้ีมองไปทาง 

กงซีอู๋อีกครั้ง "เขาคิดจะท�าอะไรกันแน่ ข้าไม่อยากให้พวกเจ้ากลายเป็น

ซุนปิ้นกับผังเจวียนไปอีกคู่"

"ไม่หรอกน่า" นางบอกยิ้มๆ แล้วเปลี่ยนเรื่อง "หานตันเป็นอย่างไร

บ้าง"

รอยย้ิมสดใสหายไปจากใบหน้าของเว่ยอู๋จี้ "ข้าก�าลังกลุ้มเร่ืองน้ี

แหละ เสด็จพี่ถูกฉินหวังขู่จนกลัว ไม่ยอมให้ข้ายกทัพช่วยแคว้นจ้าว ดีที่

เถียนตันน�าไพร่พลแคว้นฉีสองแสนนายไปช่วย สถานการณ์แคว้นจ้าว

ตอนน้ีจึงยังไม่ถึงขั้นวิกฤต เหลือแต่ว่าต้องท�าอย่างไรแคว้นฉินถึงจะ 

ถอนก�าลังทหารกลับไป"

อีเ้จยีงพยักหน้าพลางนกึสงสยัอยู่ในใจ ไฉนไป๋ฉีถึ่งได้ยอมเสยีเวลา

ตรึงก�าลังพลไว้จนป่านน้ี ทั้งยังใช้ทหารฝีมือดีมาไล่ตามนางซึ่งมี 

ความส�าคัญน้อยกว่า หรือจะมีปัจจัยใดขัดขวางไม่ให้เขาตีเมืองหานตัน 

เขาไล่ล่านางด้วยตนเองมาตลอดทาง แต่ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตนาง  

สรุปแล้วมีจุดประสงค์อะไรกันแน่

อาทติย์ลบัดวงไปแล้ว เว่ยอูจ๋ีข้มวดคิว้พูดขึน้ด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด 

"ข้าต้องไปแล้ว ไม่รูเ้มือ่ไรจะได้พบกันอกี เฮ้อ ข้าไม่อยากแยกจากเจ้าเลย 

ถ้าอย่างไรเจ้าแต่งงานกับข้าให้สิ้นเรื่องสิ้นราวดีหรือไม่ ถึงอย่างไรก็ 

ได้เป็นอี้ฟูเหรินเหมือนกัน"

อีเ้จยีงเอามอืกุมหน้าผาก "ถ้าอย่างนัน้เจ้าต้องไล่บรรดานางบ�าเรอ

ในจวนเจ้าออกไปให้หมดก่อน ข้าไม่อยากใช้สามีร่วมกับหญิงอื่น"
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ฝ่ายตรงข้ามท�าหน้าตาขงึขงั "เฮอะ คิดอะไรเช่นน้ี ช่างพิลกึคนจรงิๆ!"  

พูดจบก็คลี่ย้ิมอีกครั้ง "เอาล่ะๆ เลิกพูดเล่นดีกว่า ข้าต้องไปแล้ว ครั้งนี ้

ข้าถูกกงซีอู ๋ก�าจุดตายเอาไว้เลยช่วยเจ้าไม่ได้ แต่ครั้งต่อไปหากเจ้า

ต้องการความช่วยเหลือจากข้า ข้าจะไม่รอช้าแน่นอน"

หญิงสาวพยักหน้ายิ้มๆ 

พอเว่ยอู๋จี้เดินขึ้นไปบนยอดเนินก็มีคนมารับทันที เขาขึ้นม้า หันมา

โบกมือให้อี้เจียงอีกครั้ง ก่อนจะขี่ม้าจากไป

ตันคุยเดินเข้ามาเชิญนางไปกินอาหารเย็น

นางเดนิกลบัขึน้ไปบนรถ พบว่ากงซอีูน๋ัง่อยู่ในนัน้ก่อนแล้ว โต๊ะเลก็

ตัวหนึ่งถูกน�ามาตั้งไว้ในรถม้าแคบๆ มีตะเกียงวางอยู่ข้างบนพร้อมด้วย

อาหารสองชุด

นางทรุดตัวลงน่ังคุกเข่า หยิบตะเกียบข้ึนมากินข้าวไม่พูดไม่จา 

ราวกับไม่รับรู้ว่าฝั่งตรงข้ามมีคนนั่งอยู่คนหนึ่ง

กงซอีูเ๋องกเ็อาแต่กินข้าวเงียบๆ จวบจนนางกินเสรจ็แล้ว เขาถึงค่อย

วางตะเกียบ ล้วงจดหมายผ้าแพรฉบับหนึ่งจากในแขนเสื้อมาส่งให้

"จดหมายของฟั่นจวี เจ้าอ่านดูสิ"

อี้เจียงสะอึกแล้วพูดฉุนๆ "ยังไม่ทันกลับถึงแคว้นฉีก็ชี้นิ้วส่ังให้ข้า

ท�างานแล้วหรือ"

ชายหนุ่มดึงมือกลับไป "เช่นนั้นก็ช่าง"

นางคว้าจดหมายจากมอืใหญ่อย่างรวดเรว็ ฟ่ันจวียังเขยีนจดหมาย

ติดต่อกับเขา ไม่อ่านก็เสียของแย่

กงซีอู๋อมย้ิมตรงมุมปากแล้วหยิบตะเกียบข้ึนมากินข้าวต่อช้าๆ  
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จากน้ันก็โพล่งข้ึนว่า "ซิน่หลงิจวินกับเจ้าสนทิสนมกันกว่าทีข้่าคิดไว้เสียอกี"

นางเงยหน้าขึน้จากจดหมาย "ใช่ เขาบอกว่าจะแต่งงานกับข้าด้วย"

กงซีอู๋ค่อยๆ เหลือบตาขึ้นมา ดวงตาฉายแววหม่นเครียด

อี้เจียงกลอกตาแล้วอ่านจดหมายต่อ ผ่านไปสักพักใหญ่ก็ถามข้ึน

ว่า "ท่านอยากก�าจัดฟั่นจวีใช่หรือไม่"

"ไยจึงคิดเช่นนั้น"

"ก็เขาเขียนบอกมาในจดหมายว่าเกลี้ยกล่อมให้ฉินหวังยอมเจรจา

รอมชอมกับแคว้นจ้าว แล้วให้ไป๋ฉีย่กทัพกลบัไป เท่ากับขัดขวางเป้าหมาย

ของท่านที่ต้องการท�าลายแคว้นจ้าว ท่านกต็อ้งอยากก�าจัดเขาอยู่แล้วสิ"

กงซีอู๋พยักหน้า "การกระท�าของเขาขัดขวางแผนการของข้าจริงๆ"

หญิงสาวคลี่ยิ้มประหลาด "เหมาะเลย ข้าก็อยากก�าจัดเขาเช่นกัน"

"เพราะเหตุใด"

"ข้ามีจุดประสงค์ของข้าก็แล้วกัน" นางยื่นจดหมายผ้าแพรคืนให้

ทั้งหมดค้างแรมกลางแจ้ง ตากน�้าค้างอันหนาวเหน็บอยู่คืนหนึ่ง  

พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางต่อ ก่อนถูกทัพฉินโจมตีอีกครั้ง

คงเพราะครั้งนี้อยู่ใกล้ที่มั่นนอกหานตันของทัพฉิน ก�าลังพลที่มา

โจมตีจึงมากกว่าครั้งก่อน ท�าเอาทัพฉีแตกกระจาย วุ่นวายกันไปหมด

อีเ้จยีงน่ังอ่านหนังสอือยู่ในรถม้าอย่างตัง้อกตัง้ใจ ไม่หว่ันไหวกับสิง่ท่ี 

เกิดข้ึนข้างนอกแม้แต่นิดเดียว ถึงอย่างไรก็หนไีม่รอดอยู่แล้ว เพราะกงซอีู ๋

คอยตามคุมรถม้าราวกับทวารบาล

นานทเีดยีวกว่าจะคมุสถานการณ์ได้ เมือ่ออกเดนิทางอกีครัง้ก็เพ่ิม
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ความเร็วขึ้นมาก 

กว่าจะมาถึงชายแดนก็ใกล้ค�่า ขุนนางท้องที่คงได้รับข่าว ถึงได้มา

รอรับล่วงหน้า อี้ เจียงมองรถม้าแล่นเข้าอาณาเขตแคว้นฉีพลาง 

ถอนหายใจเฮือกใหญ่ คราวนี้ต่อให้ติดปีกก็หนีไม่พ้น

ทหารในกองทัพตั้งค่ายพักแรมนอกเมือง ส่วนคนอื่นๆ เข้าไป 

ค้างคืนในจุดพักม้า ในที่สุดก็มีสตรีมาคอยดูแลเสียที ภรรยาเจ้าเมือง 

มาที่จุดพักม้า แล้วทายาให้อี้เจียงด้วยตนเอง ไม่ได้ให้คนรับใช้จัดการ

หญิงสาวนอนคว�า่บนเตียงนิง่ๆ ภรรยาเจ้าเมอืงเป็นหญงิวัยกลางคน  

ท่าทางนุ่มนวลอ่อนโยน ละเอยีดอ่อนสมกับเป็นสตร ีตอนทายาลงน�า้หนกัมอื 

ก�าลังดี ไม่ได้ถูเอาๆ แบบกงซีอู๋

คงเพราะกลัวบรรยากาศจะเงียบเชียบเกินไป ระหว่างทายาให้  

หญิงวัยกลางคนจึงชวนคุยโดยถามเรื่องเก่ียวกับตัวนางและมีท่าทาง

สนใจใคร่รูใ้นความสมัพันธ์ระหว่างนางกับกงซอีูเ๋ป็นพิเศษ เมอืงน้ีอยู่ใกล้

แคว้นเว่ย คนถามย่อมได้ยินเรื่องกงซีอู๋ถล่มแคว้นล่ันเพ่ือชิงตัวอ้ีฟูเหริน

แล้ว ดวงตาจึงเอาแต่คอยจ้องหน้านางตลอด คงสงสัยกระมังว่าสตรีท่ี

ท�าให้คนเย็นชาคนหนึ่งท�าเรื่องเช่นนั้นได้จะงดงามสักเพียงใด

ในห้องจุดตะเกียงสว่าง อี้เจียงนอนคว�่าอยู่บนเตียง ผินหน้าให้เห็น

แค่ครึง่เดยีว ช่วงทีผ่่านมานางตรากตร�ากับการระหกระเหิน จงึซบูผอมลง 

ไม่น้อย สหีน้าท่าทางดูอิดโรย ไม่ได้งามหยาดฟ้ามาดนิแต่อย่างใด ค�าถาม

ของอีกฝ่ายท�าให้นางอึดอัด จึงตอบผ่านๆ เพื่อตัดร�าคาญ

ฝ่ายตรงข้ามนึกว่านางยอมตอบทุกอย่าง ค�าถามจึงละลาบละล้วง

มากข้ึนทุกที ตอนหลังถึงกับถามว่า "ได้ยินว่าลั่นโหวเป็นโรคน่ารังเกียจ 
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สตรีท่ัวไปกลัวจนลมแทบจับ อ้ีฟูเหรินยอมแต่งงานด้วยได้อย่างไรนะ  

ตอนปรนนิบัติเขาท่านรับได้ด้วยหรือ"

เสียงถามแหลมสูงขึ้นในประโยคสุดท้าย เหตุใดอี้เจียงจะไม่เข้าใจ

ความหมายของอีกฝ่าย สีหน้านางเปลี่ยนไปทันทีขณะตอบอย่างเย็นชา 

"ข้าเก่งน่ะสิ ย่อมต้องรับได้อยู่แล้ว"

คงเพราะฟังออกจากน�้าเสียงว่านางไม่พอใจ หญิงวัยกลางคนจึง 

ไม่พูดอะไรอีก รีบทายาให้เสร็จ จากนั้นก็ขอตัวกลับไป

ตอนใกล้ค�่ากงซีอู๋มาเคาะประตูเยี่ยมเยียน

อีเ้จยีงยังไม่หายโมโห กลิน่สรุาท่ีโชยมากระทบจมกูตอนเขาเดนิเข้ามา 

ข้างในท�าให้นางเดาออกว่าเขาคงไปกินเล้ียงกับเจ้าเมืองมา นางจึงย้ิม

เย็นชาพลางถาม "เจ้าเมืองคงจะพูดเรื่องของข้ากับท่านสินะ"

ชายหนุ่มพยักหน้า "เจ้ารู้ได้อย่างไร"

"ภรรยาเขามาหลอกถามว่าข้าเสยีตวัให้ลัน่โหวหรอืยัง กลบัไปคงจะ

พูดให้สามีฟัง เจ้าเมืองต้องเตือนท่านให้ระวังข้าอยู่แล้ว"

นางมาอยู่โลกนี้หลายปี รู้ว่าที่น่ีมีค่านิยมเสรีเรื่องพรหมจรรย์ของ

หญิงสาว หญิงเสียตัวก่อนแต่งงานไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ลั่นโหวเป็นโรค  

มคีวามสมัพันธ์ใกล้ชดิด้วยอาจตดิโรคได้ กงซอีูเ๋ป็นถึงมหาอ�ามาตย์แคว้นฉี  

ไปชิงตัวหญิงที่อาจเป็นโรคกลับมา ขุนนางชั้นผู้น้อยย่อมแสดงความ

ห่วงใยให้เห็นว่าตนจงรักภักดีอยู่แล้ว

กงซีอู๋ตอบด้วยน�้าเสียงปกติ "เขาเตือนข้าจริง แต่สติปัญญาระดับ

ศษิย์น้อง แค่รบัมอืกบัลัน่โหวทีแ่ก่จนจะลงโลง คงไม่ต้องถึงขัน้เปลอืงเน้ือ

เปลืองตัวหรอก"
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นางแค่นย้ิม "เหตุใดถึงได้มั่นใจนักเล่า ส�าหรับสตรีแล้ว การยอม

เปลืองเน้ือเปลืองตัวถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเหมือนกัน ไม่มีอะไร 

น่าเสียดาย ดังนั้นท่านอยู่ห่างๆ ข้าไว้ดีกว่า"

สีหน้าของกงซีอู๋เย็นชาข้ึนเล็กน้อยทันที ดวงตาคมลึกล�้าจ้องนาง

เขม็ง

อี้เจียงถูกจ้องจนขนลุก พอเบนสายตาหนีก็รู้สึกเย็นวาบที่คาง 

เมื่อถูกปลายน้ิวของเขาจับให้หันกลับมา ใบหน้าหล่อเหลาที่คุกรุ่นด้วย

โทสะมีกลิ่นสุราโชยโน้มใกล้เข้ามาทีละน้อย นางนิ่งตะลึงไปด้วยความ

ตระหนก ลมหายใจกระชั้นขึ้นอย่างท�าอะไรไม่ถูก

ลมหายใจอุน่เป่ารดกันและกัน ตอนทีริ่มฝีปากใกล้จะประกบลงมา 

เขาพลันปล่อยมือแล้วเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามอง

อี้เจียงยกมือกุมอก สูดหายใจเข้าออกอยู่พักใหญ่ หัวใจถึงค่อย 

สงบลง

เมื่อได้รับจดหมายของกงซีอู๋ ฉีหวังเจี้ยนถึงเพ่ิงรู้ว่าอ้ีฟูเหรินคนนั้น

เป็นคนเดียวกับอี้เจียงท่ีรวมห้าแคว้นเข้าเป็นพันธมิตรแนวด่ิง เมื่อ 

ไม่กี่เดือนก่อนนางเพิ่งจะยกทัพมาขู่โจมตีแผ่นดินเขาอยู่เลย ตอนนี้กลับ

ถูกกงซีอู๋พาตัวกลับแคว้นฉี ไม่ว่าคิดอย่างไรก็ไม่ถูกไม่ควร เขาจึงเร่งให้

กงซีอู๋กลับเข้าเมืองหลวงโดยด่วน

หลังจากพักผ่อนที่โรงเตี๊ยมจุดพักม้าหนึ่งคืน ทุกคนก็มุ ่งหน้า 

เข้าเมืองหลินจือแต่เช้า ตั้งแต่ออกเดินทางกงซีอู๋ไม่ปรายตามองอี้เจียง

แม้แต่นิดเดียว
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อีเ้จยีงกข็ุน่ข้องหมองใจอย่างมากเช่นกัน นางถูกจับมาโดยไม่สมัครใจ 

แท้ๆ นอกจากไม่ต้องนั่งรถของนักโทษ ก็ไม่เห็นจะแตกต่างจากนักโทษ

ตรงทีใ่ด ปรากฏว่าเขาเอาแต่หงุดหงิดมาตลอดทาง หมายความว่าอย่างไร

กัน

ย่ิงคิดถึงเรื่องเมื่อคืนนางย่ิงฮึดฮัด เลยทุบผนังรถระบายอารมณ์

อย่างแรง แต่กลับท�าให้เอวกระเทือน ต้องสูดปากด้วยความเจ็บ

ตันคุยเบนสายตาจากรถม้าไปมองเจ้านายที่ข่ีม้าไม่พูดไม่จาอยู่ 

ข้างหน้า "ผู้ทรงภูมิ แม่นางท่าทางแปลกๆ ชอบกล ท่านจะไม่ไปดูนาง

หน่อยหรือ"

กงซีอู๋ท�าท่าจะหันไปมอง แต่เพ่ิงหันแค่คร่ึงเดียวก็หันกลับไปใหม่ 

"ไม่มีอะไรหรอก"

เมืองหลินจือในฤดูหนาวให้บรรยากาศตึงเครียด ลมหนาวพัด 

เสียดกระดูก แสงแดดไม่มีไออุ่นแม้แต่นิดเดียว

จวนมหาอ�ามาตย์ถูกปัดกวาดรอไว้อยู่แล้ว กงซีอู๋ส่ังให้ตันคุยพา 

อ้ีเจยีงเข้าไปพักผ่อนในเรอืน ส่วนตนเองเข้าจวนไปเปลีย่นเสือ้ผ้า จากน้ัน

ก็ออกไปวังหลวงทันทีโดยไม่หยุดพัก

อีเ้จยีงไม่ใส่ใจเรือ่งพวกนีแ้ม้แต่นดิเดยีว พอตนัคยุพาเข้ามาในห้อง 

นางก็ล้มตัวลงนอนโดยไม่สนใจมองการตกแต่งด้วยซ�้า

มอืกระบีค่ดิว่ากงซอีูเ๋ปลีย่นใจใช้วิธีจบัตวันางกลบัมาตามค�าแนะน�า 

ของตนเอง ความรูส้กึผดิเสีย้วเลก็ๆ ในใจจงึพลุง่พล่านขึน้มาใหม่ เขากลบั

ออกไปเงียบๆ โดยไม่ลืมสั่งให้ข้ารับใช้เตรียมข้าวปลาอาหารและน�้าร้อน
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ไว้คอยปรนนิบัตินางให้ดี

อี้เจียงต่ืนมาอีกทีก็ค�่าแล้ว พอลุกขึ้นมาน่ังก็เห็นซีฉางยืนอยู่หน้า

เตียง จึงขยี้ตาด้วยความประหลาดใจแกมยินดี "เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร"

ริ้วรอยบางๆ ปรากฏข้ึนตรงหางตาฝ่ายตรงข้ามตามรอยย้ิม  

"ท่านมหาอ�ามาตย์กงซีให้คนไปรับข้ามาปรนนิบัตินายหญิงเจ้าค่ะ"

รอยย้ิมบนใบหน้าอ้ีเจียงเจื่อนลงเล็กน้อย เขาละเอียดรอบคอบ 

ถึงเพียงนี้ ความหวังที่จะหนียิ่งลอยห่างไปไกลกว่าเดิม

สาวใช้ช่วยกันยกถังน�า้ร้อนเข้ามาให้ ซฉีางประคองอีเ้จยีงลงจากเตยีง  

"ได้ยินว่านายหญิงได้รบัความล�าบากทางกายระหว่างเดนิทาง มาอาบน�า้

แล้วทายาก่อนเถอะเจ้าค่ะ"

แผลท่ีหนักท่ีสุดบนร่างนางก็มีแค่แผลตรงเอวเท่าน้ัน ตอนนี้ยัง 

ไม่หาย ไม่ถอืว่าได้รบัความล�าบากทางกายอะไรหรอก แต่ก็เป็นการเดนิทาง 

ที่ท�าให้เหนื่อยล้าทั้งกายใจจริงๆ ดังน้ันนางจึงลงไปแช่น�้าตามท่ีอีกฝ่าย

บอก

น�า้ร้อนมกีลิน่สมนุไพร นางนอนแช่อยู่ในถังได้สกัพักก็ถามข้ึนอย่าง

ประหลาดใจ "นี่น�้าสมุนไพรหรือ"

ซีฉางท่ีก�าลังเตรียมเสื้อผ้าส�าหรับผลัดเปล่ียนไว้ให้นอกฉากบังตา

ตอบว่า "เห็นว่าช่วยแก้อาการเคล็ดขัดยอกได้เจ้าค่ะ ตันคุยเป็นคนบอก

ให้พวกบ่าวเตรียมมาให้"

อี้เจียงเศร้าอยู่ลึกๆ แม้ตันคุยจะหลอกนาง แต่ลองใคร่ครวญด ู

อย่างจริงจัง เขาก็ดีกับนางมาโดยตลอด แต่ก่อนคอยปกป้องนางราวกับ

แม่ไก่ปกป้องลูกไก่ ตั้งแต่รู้ว่าเขาเป็นคนของกงซีอู๋ นางก็แทบไม่ยุ่งเกี่ยว
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กับเขาอกีเลย ไม่รูว่้าตอนน้ีเขารูเ้รือ่งตวัตนท่ีแท้จรงิของนางมากน้อยเพียงใด  

หรือยังเห็นว่านางเป็นหวนเจ๋อคนเดิมในอดีต

หลงัขึน้จากน�า้และทายาท่ีเอวเรยีบร้อยแล้ว ซฉีางก็หยิบชดุทีท่างจวน 

เตรียมไว้มาสวมให้ เป็นชุดสตรีที่นางไม่ค่อยได้ใส่นัก กงซีอู๋เป็นคนชอบ

ความเรียบง่าย เสื้อผ้าท่ีเขาเตรียมให้จึงไม่มีลวดลายฉูดฉาด มีแต่สีพ้ืน

อย่างสีขาว สีด�า สีเขียว สีน�้าเงิน ล้วนเป็นสีเรียบๆ ทั้งสิ้น

ซฉีางประคองนางไปนัง่หน้าคนัฉ่องส�าริดแล้วพูดข้ึนขณะหวีผมให้ 

"หลายปีมานี้นายหญิงระหกระเหินเร่ร่อน ล�าบากมาไม่น้อย ตอนนี้ได้อยู่

นิ่งๆ กลับมาเป็นสตรีอีกครั้งก็ดีเหมือนกัน"

อี้เจียงไม่รู้จะตอบกลับไปอย่างไร การตระเตรียมเร่ืองต่างๆ อย่าง

ละเอยีดรอบคอบของกงซอีูท๋�าให้นางหงดุหงดิอย่างมาก แต่นางหาค�าพูด

มาเถียงซฉีางไม่ได้ เพราะความปรารถนาในตอนแรกสดุของนางก็คอืการ

ได้มีชีวิตต่อไปอย่างสงบสุขน้ีเอง แต่พอได้อยู่อย่างสงบจริงๆ กลับ 

ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพันธนาการที่นางอยากสลัดให้เป็นอิสระ

ได้อาบน�้าแต่งตัวสะอาดเอี่ยม ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง 

ก็เบาบางลงไม่น้อย ระหว่างที่ซีฉางไปจัดอาหารเย็นให้ ตันคุยก็หอบ 

ม้วนหนังสือไม้ไผ่จ�านวนหนึ่งเดินเข้ามา

"แม่นาง ผู้ทรงภูมิให้ข้าน�าม้วนหนังสือเหล่านี้มาให้ท่านอ่าน"

อี้เจียงเหลือบมองของในมือเขา หนังสือแต่ละม้วนถูกใส่ไว้ใน 

ถุงแพรปักลวดลายงามประณีต แบบที่มักจะเห็นอยู่บนโต๊ะของกงซีอู๋ 

อยู่บ่อยๆ ไม่ใช่ของแปลกตาแต่อย่างใด หญิงสาวพยักหน้าแล้วเอ่ยข้ึน

ด้วยน�า้เสยีงย่ัวเย้า "ศษิย์พ่ีช่างไว้ใจข้าเสยีจริง ข้าเพ่ิงจะเข้ามาอยู่ในจวน 
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ก็เอาหนังสือส�าคัญเพียงนี้มาให้อ่านแล้ว"

มือกระบี่ค่อยๆ เรียงม้วนหนังสือลงบนโต๊ะอย่างพิถีพิถัน จากนั้น 

ก็จดุตะเกียงให้ ร่างสงูใหญ่ของเขาทาบเงาลงตรงหน้าโต๊ะ "แม่นางค่อยๆ 

อ่านไปนะขอรับ มีอะไรก็เรียกข้าได้"

อี้เจียงมองตามจนเขาเดินไปถึงหน้าประตู ในที่สุดก็เอ่ยขึ้นมาว่า 

"ขอบใจมากส�าหรับน�้าสมุนไพรวันนี้ ช่วยได้มากจริงๆ"

ตันคุยหันมามองนางด้วยสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความต้ืนตัน  

เขาสะกดความรู้สึก ก่อนจะพยักหน้า เดินออกจากห้องไป

อี้เจียงคลี่ม้วนหนังสือเหล่าน้ันออกมาอ่านโดยละเอียดทีละม้วน 

ก่อนหน้านีน้างรูแ้ค่ว่าแผนการของกงซอีูม๋จีดุประสงค์ใด แต่ไม่รู้รายละเอยีด  

ในที่สุดตอนนี้ก็พอจะเข้าใจบ้างแล้ว

นางนกึถึงเรือ่งท่ีคยุกับเขาระหว่างทางในวันนัน้ ตอนน้ีเขาและนาง

มจีดุประสงค์ร่วมกันอย่างหน่ึง...น่ันคือก�าจดัฟ่ันจวี มหาอ�ามาตย์แคว้นฉนิ

เวลาน้ีกงซอีูย๋อมให้นางมส่ีวนร่วมรบัรูแ้ผนการของเขา แสดงว่าเขา

น่าจะรบัฟังความเห็นของนาง แล้วผนึกก�าลงัประชนัปัญญากับอาจารย์อา 

คนนี้ด้วยกัน

พอหยิบหนังสือม้วนต่อไปมาคลี่อ่าน นางก็พลันนึกขึ้นมาได้ว่า 

ดูเหมือนกงซีอู๋จะเข้าวังหลวงไปนานมากแล้ว ยังไม่กลับมาเสียที

บรรยากาศในวังหลวงแคว้นฉีตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียด

ฉหีวังเจีย้นน่ังอยู่ในห้องหนงัสอื พระพันปีจวินน่ังด้านหลังมม่ีานมกุ 

บัง ช่วงนี้นางเป็นไข้จึงไอเบาๆ เป็นระยะ ด้านล่างมีโต๊ะวางอยู่สองตัว  
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ฝั่งขวามือเป็นโฮ่วเซิ่ง ฝั่งซ้ายมือเป็นกงซีอู๋

เข้าวังหลวงมาหลายชั่วยามแล้ว กงซีอู๋เลี่ยงประเด็นปัญหาใหญ่ 

พูดถึงแต่เรื่องรองลงมา เล่าให้ฉีหวังเจี้ยนฟังเท่าท่ีจะเล่าได้ ฉีหวังเจ้ียน

ไม่ว่ากระไร แต่ก๋ัวจิ้ว* กลับมีทีท่าเหมือนไม่ยอมปล่อยเขาไปโดยง่าย  

เขาปรายตามองฝ่ายตรงข้าม โฮ่วเซิ่งคนน้ีแสดงเจตนาจะชิงอ�านาจ 

กับเขาชัดเจนขึ้นทุกที

"เดินทพัมาหลายเดือน เข้าเขตแดนแคว้นต่างๆ มากมาย สิน้เปลอืง

เงนิอย่างใหญ่หลวง" โฮ่วเซิง่ตาเลก็ หน้าเส้ียม ไม่มส่ีวนคล้ายพระพันปีจวิน 

ผู้งามหมดจดแม้แต่นิดเดียว แต่กลับเป็นน้องชายแท้ๆ เขาทอดถอนใจ

พลางจับแผ่นฮู่ป่านที่วางอยู่บนโต๊ะ "แค่ได้เมืองตรงชายแดนแคว้นเว่ย 

กลบัมาไม่ก่ีเมอืง ผลงานครัง้นีข้องท่านมหาอ�ามาตย์ท�าให้แคว้นฉสีญูเสยีไป 

ไม่น้อยเลย"

ร่างของกงซอีูต๋รงสง่าในชดุสดี�า ใบหน้าผอมเรียวด้านข้างดคูมกริบ

ประดจุกระบีเ่ยน็เยียบทีถ่กูชกัออกจากฝัก "ก๋ัวจิว้กล่าวผดิไปแล้ว ในการ

เคลื่อนทัพครั้งน้ีแคว้นฉีมีชัยเหนือจ้าวและเว่ย สามารถข่มแคว้นฉิน 

แห่งตะวันตก ไหนจะยังช่วยต้าฉีขยายดินแดน งบกองทัพที่สูญเสียไป

หรือจะเทียบสิ่งเหล่านี้ได้"

ฉีหวังเจี้ยนฟังดังนั้นก็พยักหน้า ไม่มีเจ้าแผ่นดินคนใดไม่ชอบการ

ขยายดินแดน

โฮ่วเซิ่งหาเรื่องจับผิดอีกจนได้ "แล้วท่ีตอนน้ีต้าฉีเรามีก�าลังทหาร 

อยู่ในหานตันสองแสนนายเล่า หมายความว่าอย่างไร"

* กั๋วจิ้ว หมายถึงพี่ชายน้องชายของพระมเหสีหรือพระพันปี
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"ตอนนี้ดูเหมือนทิ้งก�าลังทหารไว้ให้ แต่ไม่แน่ว ่าต่อไปท่ีน่ัน 

อาจกลายเป็นฐานใหม่ของทัพฉี"

ฉีหวังเจี้ยนผงะ "ท่านมหาอ�ามาตย์หมายความว่า...หานตันจะ 

กลายเป็นดินแดนของแคว้นฉีหรือ"

กงซีอู๋ตอบเรียบๆ "กระหม่อมหวังให้เป็นเช่นนั้น"

ฉีหวังเจี้ยนพูดไม่ออก แม้จะต่ืนเต้นดีใจ ทว่าในขณะเดียวกันก็ 

เป็นห่วงจ้าวหวังตันและจ้าวจ้งเจียวซึ่งเป็นลูกพ่ีลูกน้อง คิดแล้วก็อดจะ

สงสารไม่ได้

ผิดกับพระพันปีจวินที่เอ่ยอย่างพึงพอใจ "นับแต่พระพันปีจ้าว

สวรรคต แคว้นจ้าวก็ตกต�่าลงทุกที ถ้าถูกผนวกรวมกับแคว้นฉีก็ถือเป็น

เรื่องดีส�าหรับราษฎรแคว้นจ้าว ท่านมหาอ�ามาตย์มองการณ์ไกลเช่นนี้ 

นับเป็นวาสนาของต้าฉีจริงๆ"

โฮ่วเซิง่น่ังหน้าบึง้ เอาแต่ก�ามอือยู่นาน แต่แล้วอยู่ๆ ก็คลีย้ิ่มแจ่มใส 

ยังเอ่ยชมกงซีอู ๋ตามพระพันปีจวินไปด้วย ทว่าพูดได้เพียงครึ่งทางก็ 

เปลี่ยนเรื่อง "ได้ยินว่าหลังจากท่ีท่านมหาอ�ามาตย์ทลายแคว้นล่ันแล้ว  

ยังชิงตัวฟูเหรินของลั่นโหวกลับมาด้วย ฟูเหรินคนดังกล่าวก็คืออี้เจียง 

ที่ตอนแรกสร้างพันธมิตรแนวดิ่งขึ้นมาไม่ใช่หรือ"

ฉีหวังเจี้ยนพยายามข่มใจไม่ถามถึงเรื่องนี้ พอน้าชายเป็นคน 

เอ่ยปาก เขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก

กงซีอู๋พยักหน้า "เป็นนางจริงๆ"

"ได้ยินว่าหญิงผูน้ีไ้ด้รบัประทานคัมภีร์จากเทพธิดา มคีวามรูก้ว้างขวาง  

ซ�้ายังเคยด�ารงต�าแหน่งมหาอ�ามาตย์ห้าแคว้น เป็นคนเก่งจริงๆ"
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กงซีอู๋เหลือบมองโฮ่วเซิ่งที่เอ่ยชมอี้เจียงถึงเพียงนี้

ส่วนฉีหวังเจี้ยนท่ีครุ่นคิดตามค�าพูดของน้าชายพยักหน้าอย่าง

คล้อยตาม "สตรีผู้นี้เก่งกาจจริงๆ ทั้งยังมีความกล้า ถึงกับเคยยกทัพมา

ประชดิต้าฉเีราแล้ว ถ้าหากยอมท�าประโยชน์ให้ต้าฉเีราได้จะดมีากทีเดยีว"

พระพันปีจวินแค่นเสียงขึ้นจมูกไม่หนักไม่เบา เพราะยังแค้นใจ 

ที่หวนเจ๋อเคยปั่นหัวนางด้วยการลอบท�าสัญญาพันธมิตรกับแคว้นจ้าว 

แม้ตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นอี้เจียงแล้ว นางก็ยังไม่หายโกรธ

โฮ่วเซิ่งลูบแก้มตนเองแล้วยกมือคารวะเบื้องบนย้ิมๆ ท่าทางดู 

เก้อเขนิเลก็น้อย "ฝ่าบาท พระพันปี ท้ังสองพระองค์ทรงทราบดว่ีานบัแต่ที ่

ภรรยากระหม่อมตายไปหลายปี กระหม่อมไม่เคยแต่งงานใหม่ ทีผ่่านมา

ก็คอยมองหาสตรเีฉลยีวฉลาดอย่างอีฟู้เหรินมาโดยตลอด เวลานีท่้านมหา

อ�ามาตย์พานางมาแคว้นฉ ีแสดงว่าเป็นโอกาสอนัดทีีส่วรรค์ประทานให้"

ฉีหวังเจี้ยนน่ังเป็นเวลานานจนเริ่มเอนตัวคร่ึงนั่งครึ่งนอน แต่พอ 

ได้ยินเช่นนั้นก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงด้วยความประหลาดใจ "หือ? ท่านน้า 

คิดจะแต่งงานกับอี้เจียงหรือ!"

โฮ่วเซิ่งยิ้มกว้างกว่าเก่า "พ่ะย่ะค่ะ"

พระพันปีจวินแค่นเสียงขึ้นจมูกดังหึ "เจ้านี่ปากไวตามความคิด

จริงๆ เหตุใดถึงคิดอะไรเช่นนี้ได้"

โฮ่วเซิ่งโอดครวญ "พ่ีหญิงช่างไม่เห็นใจข้าบ้าง ข้าตัวคนเดียว 

เปล่าเปลี่ยว ไร้ภรรยาเอก ไม่มีใครคอยช่วยดูแลเรื่องในบ้านนะขอรับ"

พระพันปีจวนิกระแอมกลบเกลือ่น นางไม่ชอบอีเ้จยีงก็จริง แต่หาก

หญิงสาวกลายเป็นภรรยาของน้องชาย ก็เท่ากับอยู่ใต้สายตาตนเอง  
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อีกอย่างนางก็ใจอ่อนกับน้องชายคนนี้มาแต่ไหนแต่ไร ครั้งนี้ไหนเลยจะ

ปฏิเสธเขา ได้แต่แกล้งปัดชายแขนเสื้อท�าทีไม่สนใจแล้วบอกเสียงขุ่น 

"ตามใจเจ้าแล้วกัน"

กงซีอู๋เหลือบตามองโฮ่วเซิ่งอย่างเย็นชา

เขารู้ว่าโฮ่วเซิ่งไม่ได้อยากแต่งงานกับอี้เจียงจริง อีกฝ่ายแค่กลัวว่า

ถ้าเขาได้มันสมองอย่างอี้เจียงมาไว้ข้างตัว จะย่ิงเป็นเหมือนเสือติดปีก 

แล้วตนเองจะรับมือล�าบาก จึงต้องรีบชิงตัดก�าลังเสริมของเขาก่อน

ฉหีวังเจีย้นใคร่ครวญอยู่สกัพัก คงคิดว่าท�าเช่นนีจ้ะมดัใจอีเ้จียงไว้ได้  

จึงตัดสินใจเป็นพ่อสื่อให้ หันไปมองกงซีอู๋ย้ิมๆ "ข้ามองว่าเป็นเรื่องดี  

ท่านมหาอ�ามาตย์เห็นว่าอย่างไร"

กงซอีูด๋งึสายตากลบัมา ก่อนจะส่ายหน้า "เกรงว่าจะไม่ได้พ่ะย่ะค่ะ 

อี้เจียงเป็นศิษย์น้องของกระหม่อม พวกเราส�าเร็จวิชาจากส�านักกุ่ยกู ่

มาด้วยกันและแทบไม่มคีนส�านักกุ่ยกู่คนใดแต่งงานกับเชือ้พระวงศ์เลย"

ฉหีวงัเจีย้นชะงกั ไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงมธีรรมเนยีมเช่นนีไ้ด้ สามญัชน 

ได้ยกระดบัชนชัน้มาแต่งงานกับเชือ้พระวงศ์ก็มากมาย คนส�านกักุย่กู่ดถููก

เชื้อพระวงศ์อย่างนั้นหรือ

แน่นอนว่าไม่มีธรรมเนียมนี้ กงซีอู๋พูดเอาเองทั้งนั้น แต่เขาพูดด้วย

ท่าทางสุขุมจริงจัง ดูน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง

โฮ่วเซิง่พยายามฝืนย้ิม "ท่านมหาอ�ามาตย์พูดอะไรเช่นนัน้ ข้าชืน่ชม

รูปโฉมและความสามารถของอ้ีฟูเหรินจากใจจริง ยังแต่งงานกับนาง 

ไม่ได้อีกหรือ"

ฉหีวังเจีย้นพยักหน้าเห็นด้วย "หากการแต่งงานครัง้นีเ้ป็นจริงข้ึนมา 
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ข้าต้องเรียกนางว่าน้าหญิงด้วยซ�้า ทรงเกียรติถึงเพียงนี้ เหตุใดท่าน 

มหาอ�ามาตย์ไม่ลองถามความเห็นนางดกู่อนเล่า ไม่แน่นางอาจสมคัรใจ

ก็ได้"

กงซอีูน๋กึถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมา ด้วยความคดิความอ่านแปลกๆ 

ของอี้เจียง ไม่แน่นางอาจยอมตกลงจริงๆ 

เขาลบูหยกประดับทีเ่อวเบาๆ แล้วตัดสนิใจได้ในทนัท ีจงึพูดขึน้ด้วย

เสียงเคร่งขรึม "ฝ่าบาทโปรดทรงอภัย ไม่ต้องถามหรอกพ่ะย่ะค่ะ ขอทูล

ตามตรง นางแต่งงานกับกระหม่อมแล้ว"

ฉีหวังเจี้ยนมองฝ่ายตรงข้ามอย่างตกตะลึง

ในท่ีสดุโฮ่วเซิง่ก็เก็บสหีน้าไม่อยู่ "ท่านมหาอ�ามาตย์อย่าพูดจาเฉไฉ 

ท่านเพิ่งรับตัวนางมาจากแคว้นลั่น นางแต่งงานกับท่านเมื่อใดกัน"

เสียงตอบของกงซีอู๋ราบเรียบไม่สะดุด "ระหว่างทางกลับแคว้นฉี"
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18
บังคับแต่งงาน

โฮ่วเซิ่งเพ่ิงพูดว่าจะขอแต่งงานกับอี้เจียง กงซีอู๋ก็ประกาศว่าตน 

แต่งกับนางเรียบร้อยแล้ว โฮ่วเซิ่งไม่เชื่อเด็ดขาดว่าเป็นไปตามน้ัน  

นอกเสียจากว่าเขาจะโง่! เพลิงโทสะของเขาลุกโชติช่วงข้ึนมาทันตา  

อยากจะเอาเรือ่งกับกงซอีูเ๋สยีเดีย๋วน้ัน ติดตรงท่ีฉหีวังเจีย้นอยู่ด้วย จงึต้อง

ระงับอารมณ์เอาไว้

พระพันปีจวินก็อารมณ์เสยีไม่น้อย เพ่ิงจะนึกชมว่าท่านมหาอ�ามาตย์ 

มองการณ์ไกล ก็ต้องมารู้ว่าเจ้าตัวท�าเรื่องเหลือเชื่อเช่นนี้ นางทนนั่งต่อ

ไปไม่ไหว จึงกระแอมขึ้นมาสองทีแล้วพูดว่า "เหลวไหล...เหลวไหลจริงๆ" 

จากนั้นก็ลุกออกไป

ฉีหวังเจี้ยนมองซ้ายมองขวาอย่างกระอักกระอ่วน แล้วฝืนยิ้ม 

ไกล่เกลี่ยสถานการณ์ "เอาล่ะๆ หญิงดีๆ มีอยู่มากมาย ท่านน้าไม่ต้อง

กังวลไป ข้าจะมองหาคนเหมาะๆ ให้เอง"
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ในที่สุดกงซีอู๋ก็สบโอกาสขอตัวลากลับ

หัวอกของโฮ่วเซิ่งอัดแน่นด้วยโทสะที่ระบายออกมาไม่ได้ กงซีอู๋ 

เพ่ิงจะเดินพ้นประตูต�าหนัก เขาก็รบีเป่าหูหลานชาย "ฝ่าบาทต้องทรงระวงั

กงซอีูไ๋ว้หน่อยนะพ่ะย่ะค่ะ เขาใช้ก�าลงัทหารไปแย่งชงิสตรมีาเป็นภรรยา 

ถือว่าตนเองเป็นขุนนางคนโปรด ชักจะท�าตัวเหลิงเกินไปหน่อยแล้ว"

"เอ่อ..." ฉีหวังเจี้ยนผู้ไม่เคยมีความคิดเป็นของตนเองคล้อยตาม 

นิดๆ

กว่ากงซอู๋ีจะกลบัไปถึงจวนมหาอ�ามาตย์ ฟ้าก็มดืแล้ว ตนัคุยเข้ามา

ช่วยปลดผ้าคลุมกันลมออกให้ แล้วเชิญเจ้าตัวไปกินอาหาร แต่กลับ 

ได้รับค�าสั่งให้รีบประดับประดาจวนโดยเร็ว เอาให้ดูมีบรรยากาศมงคล

มากที่สุด

"อะไรกัน ผูท้รงภูมจิะจดังานมงคลหรอืขอรับ" ตนัคยุเดนิตามอกีฝ่าย 

พลางถามอย่างฉงนงงงวย

"อืม งานแต่งงาน"

"งานแต่งงานใครขอรับ"

"ข้า"

ระหว่างที่มือกระบี่ยังยืนอึ้งอยู่กับที่ กงซีอู๋ก็เดินไปทางเรือนอี้เจียง

แล้ว

นางเพ่ิงจะกินอาหารเย็นเสร็จเมื่อครู่และสั่งให้ซีฉางไปดูเซ่าจิวกับ

เผยยวนแทน ตอนน้ีก�าลังนั่งอ่านม้วนหนังสือที่ตันคุยเอามาให้อยู่ท่ีโต๊ะ 

ระหว่างรอฟังความเป็นไป
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เสียงฝีเท้าที่ดังเข้ามาในห้องท�าให้นางนึกว่าซีฉางกลับมาแล้ว จึง

หันไปมองยิ้มๆ ปรากฏว่าผู้มาเยือนคือกงซีอู๋ที่ยังอยู่ในชุดทางการ

"เชือ่ว่าศษิย์พ่ีคงต้องเปลอืงน�า้ลายพูดกับฉีหวังอยู่นาน ถึงเพ่ิงกลบัมา 

เอาป่านนี้" นางหุบยิ้มแล้วเอ่ยทักด้วยน�้าเสียงเฉยชา

"เปลืองน�้าลายมากจริงๆ น่ันแหละ แต่คนที่พยายามไล่ต้อนข้า 

ไม่ใช่ฉีหวัง" กงซีอู๋มองไปบนโต๊ะ ก่อนจะถามข้ึนว่า "อ่านม้วนหนังสือ 

หมดแล้วหรือ"

"ยังไม่หมด แผนการของศิษย์พ่ีช่างย่ิงใหญ่และซับซ้อนเหลือเกิน 

ข้าได้แต่ท�าความเข้าใจแค่บางส่วน เหมือนมองเสือดาวผ่านท่อแคบๆ 

เท่านัน้" นางเหมอืนจะย้ิมแต่ก็ไม่ได้ยิม้ รูส้กึแปลกใจอย่างย่ิง พอกลบัมา

จากวังหลวง ไฉนเขาถึงได้หายขุ่นเคืองแล้วมาหานางได้เล่า

นางมักจะมีส�านวนแปลกประหลาดอยู่เสมอ กงซีอู๋ได้ยินจนชิน  

เขาเดินเข้าไปที่หน้าโต๊ะ แต่ไม่ได้นั่งลง เอาแต่ยืนเงียบ

ท่าทางเขาเหมือนมีเรื่องอยากพูด อี้เจียงก�าลังจะเอ่ยปากถาม 

ก็พลันได้ยินเสียงฝีเท้ากับเสียงคนจอแจอยู่ข้างนอก เหมือนทุกคนก�าลัง

ท�าอะไรวุ่นวายอยู่ นางลกุขึน้มองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นสาวใช้เดินสวนกัน 

ให้คว่ัก บ้างก�าลังแขวนโคมไฟตรงเฉลียงทางเดิน บ้างก�าลังใช้แพรแดง

ตกแต่งโดยรอบ

"ท�าอะไรกันน่ะ"

กงซีอู๋เดินเข้ามายืนข้างๆ แล้วมองออกไปข้างนอก "นับจากวันนี้ 

พวกเราสองคนเป็นสามีภรรยากันแล้ว"

อี้เจียงตัวแข็งทื่อไปอย่างเห็นได้ชัด ก่อนจะค่อยๆ หันมามองเขา
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ด้วยสีหน้าเหมือนเห็นผี "ท่านก�าลังพูดอะไรอยู่"

"โฮ่วเซิ่งจ้องจะบั่นทอนก�าลังข้า วันนี้จึงเอ่ยขึ้นมาเฉพาะพระพักตร์

ว่าอยากแต่งงานกับเจ้า"

"ดังนั้นท่านเลยต้องชิงตัดหน้าแต่งงานกับข้าก่อน?"

"ข้าบอกไปว่าพวกเราแต่งงานกันระหว่างที่เดินทางกลับแคว้นฉี

แล้ว"

นางมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตา ความตกตะลึงบนใบหน้าค่อยๆ 

แปรเปลี่ยนเป็นความเดือดดาล "ท่านบังคับข้าให้แต่งงานด้วยเพื่อรักษา

ก�าลังของตนเอง? ท่านเอาอะไรมาคิดว่าข้าจะต้องแต่งงานกับท่าน!"

กงซอีูก้๋าวเข้ามาประชดิตวัแล้วหลบุตามองนาง "ข้าบอกตัง้แต่แรก

แล้วนี่ว่าถ้าจะแต่งงาน ข้าก็จะแต่งกับเจ้าเท่านั้น"

"ท่านนึกว่าข้าอยากแต่งกับท่านหรือไร"

กงซีอู๋หน้าบึ้ง เม้มปากแน่น

ความรู้สึกต่างๆ พลุ่งพล่านข้ึนในใจอี้เจียงพร้อมกัน ทั้งตกตะลึง  

ผิดหวัง เดือดดาล น้อยใจ นางพูดอะไรไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว ได้แต่กัด 

ริมฝีปากถลึงตามองเขาอย่างดุดัน ก่อนจะหันหลังเดินผละมา ทว่าถูก 

อีกฝ่ายคว้าแขนเอาไว้

ร่างสูงโปร่งของเขาประชิดถึงตัว นางถอยกรูดติดๆ กันหลายก้าว 

จวบจนแผ่นหลงักระแทกชัน้ไม้ ม้วนหนังสอืไม้ไผ่ทีว่างอยู่บนนัน้ร่วงตกลงมา 

หลายม้วน นางก้มหน้าลงมองตามสัญชาตญาณ พอเงยหน้าข้ึนมา 

อีกครั้งก็ปะทะเข้ากับใบหน้าคมสัน ริมฝีปากบางประกบลงมาบดเบียด

กลีบปากนางอย่างรุนแรง

Page �������������������2.indd   39 7/7/2563 BE   16:07



40

กล่อมเกลาปราชญ์หญิง 2

เห็นได้ชัดว่ากงซีอู๋โมโห เรี่ยวแรงท่ีใช้ก็มากจนน่าตกใจ เรียวปาก

เย็นๆ คู่นั้นผนึกริมฝีปากของนางเอาไว้ ไม่มีชั้นเชิงหรือลีลาใดๆ ทั้งสิ้น 

จนนางแทบหายใจไม่ออก หญิงสาวเบกิตากว้าง แม้จะตัง้สตไิด้แล้วก็ยัง

ไม่อาจดิน้ให้หลดุจากพันธนาการ นางจงึกัดรมิฝีปากเขาเตม็แรงไปทหีน่ึง

กงซีอู ๋ร้องอู ้ในคอ แต่ก็ยอมถอยออกมาในที่สุด แผ่นอกกว้าง

กระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรง ริมฝีปากล่างแตกเป็นแผล

อี้เจียงยืนเชิดหน้า กลีบปากบวมช�้าเป็นสีแดงสดราวเลือดจะหยด

ลงมา "พอใจแล้วใช่หรือไม่ ถือว่าข้าชดใช้ให้กับเรื่องคราวก่อนแล้วกัน"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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