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ก่อนหน้านี ้ 'แม่ทัพใหญ่ผูน้ีคื้อสามข้ีา' ได้ฝากความประทบัใจไว้ให้

กับท่านนักอ่านมาแล้ว ครั้งน้ีทางมากกว่ารักก็ไม่รอช้า รีบหยิบเรื่อง 

ในจกัรวาลเดยีวกันมาออกอย่างต่อเน่ืองทนัทค่ีะ โดย 'จอมอหงัการผู้น้ีคอื

สามีข้า' เป็นเรื่องหลายปีต่อมาหลังจากน้ัน มีตัวละครบางตัวจากเร่ือง 

'แม่ทัพใหญ่ผูน้ี้คอืสามข้ีา' มาปรากฏตวัด้วย แต่สามารถอ่านแยกกันได้เลย  

เพราะตระกูลหลักของพระเอก-นางเอกเรื่องนี้ไม่เคยปรากฏในเร่ือง 

ก่อนหน้าค่ะ

ส�าหรับสองเรื่องนี้ก็มีความคล้ายกันเล็กน้อยนะคะ เร่ืองแรกจะ

เป็นการเดินทางไปหาสามด้ีวยความต้ังใจ แต่กับเร่ืองนี ้ 'จ่างซนุเสนิหรง'  

ไม่ได้อยากพบหน้าอดีตสามท่ีีแยกทางกันไปหลายปีอกีค่ะ ทว่าโชคชะตา

มกัเล่นตลก เมือ่เป้าหมายทีน่างมุง่เดนิทางไป กลายเป็นดนิแดนทีอ่ดตีสามี

จอมอหังการของนาง 'ซานจง' คอยดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่ แค่การ 

พบหน้ากันวันแรก คนของเขาก็ลงไม้ลงมอืกับคนของนางแล้ว น่ีช่างกร่าง

ไม่เกรงใครเหมอืนผูเ้ป็นนายโดยแท้!

นอกจากความสมัพันธ์ของอดตีสามภีรรยาท่ีไม่รู้จะลงเอยอย่างไรแล้ว  

ยังมเีรือ่งการขดุหาแร่ส�าคญั และปัญหาพวกนอกด่านท่ีเลง็เข้ามาก่อความ

วุ่นวาย หากอยากทราบเรือ่งราวภายในเล่มแล้ว ไปร่วมตดิตามภายในเล่ม

กันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



จ่างซนุเสนิหรงแทบจะพิงอยู่ทีห่น้าต่างไปครึง่ตวัแล้ว มอืหนึง่ยันคาง 

พูดว่า "เป็นถึงผูบ้ญัชาการทหารรกัษาเมอืงของท้องถ่ิน กลบัคลุกคลีอยู่กับ 

พวกอนัธพาลผูร้้าย ซ�า้ยังอนญุาตให้พวกเขาเข้าพักในจดุพักม้าได้อกี ไม่รู ้

จริงๆ ว่าโยวโจวอันใหญ่โตแห่งนี้มีกฎหมายอยู่ที่ใด" 

ซานจงมองดวงตาท่ีเป็นประกายแพรวพราวของนางแล้วก็นกึขบขัน

"ข่มขู่ข้าหรือ" เสียงของเขาเข้มขึ้นกะทันหัน "แล้วอย่างไร ข้าก็คือ

กฎหมายของโยวโจว" 

จ่างซนุเสนิหรงตะลงึงนัอยู่บ้าง ย่ิงมองดูใบหน้าของซานจงให้ชดัข้ึน  

เขามคีิว้เรยีวดจุกระบีน่ยัน์ตาดจุดวงดาวอยู่แท้ๆ ทว่าแววตากลับเป่ียมด้วย 

ความชัว่ร้าย เหมอืนกับก�าลงัข่มขูน่างอยู่อย่างไรอย่างนัน้ ช่างเป็นบรุษุที่

อวดดีเสียจริงๆ

"เช่นน้ันก็บังเอิญแล้วล่ะ" นัยน์ตานางกลอกกล้ิงเล็กน้อย น้ิวมือ 

ท่ียันคางอยู่เคาะอยูบ่นแก้ม "ท่านจงรูไ้ว้ ข้าผูน้ีช้อบทีจ่ะท้าทายกฎหมาย

เสียให้ได้ โดยเฉพาะ...กฎหมายโยวโจวของพวกท่าน" 



 จ่างซุนเสนิหรง  บุตรสาวคนเดียวของจ้าวก๋ัวกงแห่งฉางอัน  

มีความสามารถพิเศษในการอ่านและตีความ

แผนทีโ่บราณของบรรพบรุุษ เป็นดังบรรพชนน้อย 

ของสกุลจ่างซุน เคยแต่งงานกับซานจงก่อน

แยกทางกันไป

 ซานจง  บุตรชายคนโตท่ีเกิดจากภรรยาเอกของสกุลซาน

แห่งลัว่หยาง มคีวามเป็นขบถต่อจารตีประเพณี 

นิสัยปล่อยตัวเสเพล ไม่ส�ารวม

 จ่างซนุซิน่  พ่ีชายของจ่างซนุเสนิหรง รักและตามใจน้องสาว

ทุกอย่าง นิสัยอ่อนโยน เชื่อฟังบิดามารดา  

เป็นรองเสนาบดีของกรมโยธา

 จ้าวจิ้นเหลียน  ผูว่้าการเมอืงโยวโจว มนิีสยัโอบอ้อมอาร ีเป็นมติร 

พร้อมช่วยเหลือทุกคน สนิทกับซานจง

 หูสืออ ี  ทหารคนสนทิของซานจง นิสยัชอบสอดรูส้อดเหน็  

ปากไว แต่จงรักภักดีกับซานจงมาก

 ตงไหล  องครักษป์ระจ�าตวัจา่งซุนเสินหรง เฉลียวฉลาด 

มไีหวพรบิ คอยดูแลงานบนภูเขาแทนผูเ้ป็นนายได้
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จ่างซุนเสินหรงฝันว่านางกลิ้งตลบไปพร้อมกับคนผู้หนึ่ง... 

'แควก' เกิดเสยีงดังขึน้ เสือ้ผ้าร่วงลงสูพ้ื่น แขนของคนผูน้ัน้ย่ืนเข้ามา 

โอบรัดเอวของนางเอาไว้อย่างแข็งแกร่งทรงพลัง ท่ามกลางแสงเทียนที่

หรบุหรู ่ไหล่บ่ากว้างหนาของบรุษุเหยียดขยายออกต่อหน้าต่อตา หวัไหล่

ขยับยก เหงื่อบางๆ ถูกเขย่าโยกจนไหลหยดท่ามกลางรัศมีอันเรืองรอง

นางยากจะทนไหว จงึคดิจะคว้าอะไรก็ได้ตามสญัชาตญาณ พอย่ืนมอื 

ออกไปก็คว้าได้เสือ้ผ้าทีเ่พ่ิงถูกฉกีร่วงลงพ้ืนตวันัน้ นางเพ่งมองไป นัน่คอื

ชดุเจ้าสาว ชดุเจ้าสาวทีน่างสวมใส่ตอนแต่งงาน นางพลนัหนักลบัไปมอง

ใบหน้าของบุรุษผู้นั้น...ทันใดนั้นก็ตกใจจนลุกขึ้นนั่ง

แสงเรือ่เรอืงจากท้องฟ้าสาดกระทบกรอบหน้าต่างทอดเป็นเงายาว

เฉยีงๆ สายหน่ึง ยืดยาวมาจนถึงท่ีเตยีง จ่างซนุเสนิหรงกอดผ้าห่มผนืบาง

ที่ห่มอยู่บนร่างเอาไว้แน่น แผ่นหลังเปียกชื้นเหงื่อจนเสื้อผ้าหนักอึ้ง  

1
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นางหอบหายใจอย่างเร่งร้อน สดูลมหายใจเข้าไปทีละเฮอืก ยงัคงไม่ออก

มาจากภาพในห้วงฝันนั้น

"ประมขุน้อย?" จือ่รุย่สาวใช้ทีเ่ฝ้าอยู่ด้านนอกได้ยินเสยีงเคลือ่นไหว

เลก็น้อยจงึเอ่ยถาม "ตืน่แล้วหรอืเจ้าคะ พอดเีลย คณุชายมคี�าส่ังให้เตรียมตัว 

ออกเดินทางแล้วเจ้าค่ะ"

"อมื" จ่างซนุเสนิหรงขานตอบอย่างแช่มช้าค�าหน่ึง ล�าคอรูส้กึแห้งผาก 

อย่างน่าประหลาดอยู่บ้าง

จือ่รุย่ผลกัประตเูข้ามาปรนนิบตันิางลกุจากเตยีง พอย่ืนมอืมาแตะ

โดนร่างของนางก็ต้องตกใจ "เหตุใดประมขุน้อยถึงเหงือ่ออกมากถึงเพียงนี ้

ล่ะเจ้าคะ"

ดวงตาจ่างซนุเสนิหรงครึง่หลบัครึง่ลมื พูดอย่างขอไปทว่ีา "เพียงฝันไป 

เท่านั้น"

จื่อรุ่ยรู้สึกประหลาดใจยิ่งขึ้น "เช่นนั้นก็ประหลาดแล้ว ประมุขน้อย

ไม่เคยฝันร้ายมาก่อนเลยนะเจ้าคะ"

ที่พูดก็ไม่ผิด จ่างซุนเสินหรงลูบๆ ใบหน้าที่ร้อนจัด

"ต้องเป็นเพราะทีน่ี่เป็นภูเขาสงูหนทางห่างไกล เลยท�าให้ท่านทีม่าจาก 

แถบท่ีราบลุ่มอึดอัดไม่ค่อยสบายตัวเป็นแน่" จื่อรุ่ยพึมพ�าพลางหันหน้า

ไปยกน�้าสะอาด

ที่นี่เป็นอารามเต๋าแห่งหนึ่ง อยู่ห่างไกลความเจริญจริงๆ คณะของ

พวกนางท่ีเดนิทางมาจากฉางอนัต้องเดนิทางนานกว่าครึง่เดอืนถึงได้มาถึง  

หน�าซ�้าระหว่างทางยังไม่มีการหยุดแวะพักใดๆ สักครั้ง

จ่างซุนเสินหรงไม่พูดอะไร ในที่สุดดวงตาก็ลืมขึ้นอย่างเต็มตาแล้ว 

ทว่าคนกลับดูเหมือนยังไม่ตื่น นางยกมือขึ้นไปลูบล�าคอของตนเอง  
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เหงื่อเหนียวเต็มไปทั้งฝ่ามือ ย่ิงไปกว่าน้ันทั้งร่างก็เหมือนกับเพ่ิงถูกช้อน

ขึ้นมาจากน�้า นางถูๆ ฝ่ามือ ยังคงคิดถึงฝันนั่นอยู่...

เวลาที่เสียงระฆังในอารามดังมาแว่วๆ ดวงอาทิตย์ยังไม่ทันข้ึน 

พวกนกัพรตก็เคลือ่นไหวกนัหมดแล้ว ต่างพากันมาคอยอยู่ทีห่น้าประตูใหญ่ 

ของอารามอย่างเคารพนบนอบ แม้แต่เด็กน้อยสองคนทีก่วาดพ้ืนก็มาด้วย

ไม่มีตกหล่น ยืนกอดไม้กวาดที่สูงกว่าตนเองเอาไว้อยู่ท่ีปลายแถวอย่าง

เป็นระเบียบเรียบร้อย

คนของสกุลจ่างซนุซึง่เป็นตระกูลขนุนางสงูศกัด์ิในเมอืงหลวงฉางอนั 

มาทุกยุคสมัย และเป็นทายาทของผู้มีคุณูปการในการก่อตั้งบ้านเมือง...

อยู่ๆ ก็พลนัด้ันด้นเดินทางไกลมาอย่างกะทันหัน เหยียบย่างเท้าอนัสูงศกัดิ ์

ลงบนอารามเล็กๆ บนภูเขาเปลี่ยวร้างแห่งนี้ นี่ก็เป็นเร่ืองใหญ่ที่ท�าให้ 

ทุกคนรับมือกันไม่ทันเลยทีเดียว 

เมื่อวานตอนท่ีคณะเดินทางมาถึง แม้แต่เจ้าอารามที่กักตัว 

บ�าเพ็ญเพียรอดอาหารอยู่ก็ยังต้องละเมิดกฎออกมาต้อนรับอย่าง

นอบน้อม วันนี้บรรดาแขกผู้สูงศักดิ์จะไปแล้ว ทุกคนย่อมต้องน้อมส่ง 

อย่างระมัดระวัง 

คณะเดินทางของสกุลจ่างซุนกลุ่มนี้แต่งกายเรียบง่ายธรรมดา แต่

ถึงจะเป็นเช่นน้ีก็มีคนมากถึงสิบกว่าคน แทบจะท�าให้อารามเต๋าแห่งนี้

เบยีดเสยีดแออดั ซึง่คนในสถานทีเ่ลก็ๆ แห่งน้ีไม่เคยพบเหน็การด�าเนินชวิีต 

ของคนในตระกูลใหญ่มาก่อน

เหล่านักพรตท้ังหมดยืนนิ่งวางมือไว้ข้างตัว ลอบเหลือบมองอย่าง

เลื่อมใสไปยังบรรดาองครักษ์ผู้ติดตามท่ีเข้าๆ ออกๆ จัดการสัมภาระ 

ให้เรยีบร้อย เทยีมม้าเข้ากับตัวรถ แล้วก็ได้แต่ทอดถอนใจในความรุง่เรอืง
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ของตระกูลเก่าแก่ในใต้หล้าที่เปี่ยมด้วยธุลีแดง* นี้

เบือ้งหน้ารถม้ามชีายหนุ่มผูห้นึง่ยืนอยู่ สวมชดุตวัยาวคอกลม รปูโฉม 

หล่อเหลาสะอาดสะอ้าน ยามยกมอืวาดเท้าทัว่ทัง้ร่างล้วนเป่ียมกลิน่อาย

ผู้สูงศักดิ์ เขาก็คือจ่างซุนซิ่นผู้น�าของขบวนนี้

เจ้าอารามซึ่งพาดแส้ปัดเอาไว้ที่แขนยืนอยู่ด้านข้าง ก�าลังโค้งกาย

ค�านับเขาอยู่ "คุณชายโปรดอภัยด้วย อารามเล็กๆ ปลีกวิเวกห่างไกล 

ความเจริญ ถือว่าดูแลต้อนรับได้ไม่ทั่วถึงจริงๆ"

จ่างซนุซ่ินย้ิมพลางพูดว่า "ข้าไม่เป็นไรแม้แต่น้อย ขอเพียงบรรพชน

ที่อยู่ข้างในผู้น้ันไม่พูดว่า 'ไม่ดี' เช่นน้ันก็ดีแล้ว" พูดแล้วเขาก็หันไปทาง

ด้านหลัง ยกมือกวักเรียกคน

ประเดี๋ยวเดียวก็มีบ่าวรับใช้ก้าวออกมาข้างหน้า สองมือประคอง 

เงินตอบแทนน�้าใจยื่นให้

ตอนที่เจ้าอารามน้อมรับมาอย่างเคารพนบนอบก็นึกถึง 'บรรพชน' 

ผู้น้ันที่จ่างซุนซิ่นพูดถึง จะต้องเป็นสมาชิกสตรีผู้น้ันที่มาพร้อมกับเขา

แน่นอน ตอนทีม่าตนไม่กล้ามองให้มากนกั เพียงรูส้กึว่าเมือ่อกีฝ่ายลงมา

จากรถม้านัน้ทุกคนล้วนอ่อนน้อมถ่อมตน ถึงขัน้ทีค่ณุชายซึง่อยู่ตรงหน้าน้ี 

ก็ยงัเดนิตามหลงันางเข้าประตู แต่กลบัไม่มผีูใ้ดรูส้กึว่าไม่เหมาะสมสกันดิ  

ราวกับว่าตามเหตุผลก็ควรเป็นเช่นนั้น

ภายหลงัเจ้าอารามลองสอบถามดู ว่ากันว่าสตรนีางน้ันเป็นน้องสาว

ของคุณชายผู้นี้ แต่ก็ได้ยินมาด้วยเช่นกันว่าท่านจ่างซุนผู้นี้มีต�าแหน่งใน

ราชส�านักเป็นรองเสนาบดีของกรมโยธา อายุยังน้อยก็ได้ข้ึนเป็นขุนนางใน 

เมืองหลวงแล้ว ซ�้ายังเป็นทายาทสกุลจ่างซุนอีกด้วย กระนั้นก็ยังวางท่า

* ธุลีแดง หมายถึงโลกความเป็นจริง โลกของสรรพชีวิต โลกของคนที่ไม่ใช่นักบวช ทางโลกหรือสังคมมนุษย์
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โอหงัเทยีบกับน้องสาวแท้ๆ ของตนเองไม่ได้ พอได้ยินวาจาท่ีเขาเพ่ิงกล่าว

ออกมาอย่างตามอกตามใจประโยคน้ันก็ชัดเจนแล้วว่าน้องสาวของเขา 

ผู้นี้ไม่ธรรมดาเลย

ทางนี้จ่างซุนซิ่นมองไปทางประตูทางเข้าอารามอยู่หลายครั้งแล้ว 

ยังไม่เห็นคนออกมา จึงถามคนที่อยู่ด้านข้างอย่างอดไม่อยู่ "คนเล่า"

บ่าวรบัใช้ท่ีท�าหน้าทีม่อบเงนิให้ผูน้ั้นบังเอญิเห็นจือ่รุย่ตอนท่ีออกมา 

พอดี จึงเร่งให้ไปเชื้อเชิญรอบหนึ่งแล้ว เพราะรู้ถึงสาเหตุจึงรีบพูดเบาๆ  

ที่ข้างหูของจ่างซุนซิ่นอยู่หลายค�า

จ่างซนุซิน่ได้ฟังแล้วกข็มวดค้ิว "ก่อนจะไป กลบัท�าให้นางนอนหลบั

สบายไม่ได้"

เจ้าอารามได้ยินก็สั่นเทิ้มไปทั้งร่าง นึกไปว่าเป็นเพราะทางอาราม

ละเลย 'บรรพชน' ผู ้นั้นของบ้านเขาเข้าเสียแล้ว จึงเอ่ยปากหันเห 

ความสนใจทันที "ขอบังอาจเรยีนถามคุณชาย จากน้ีต้องการจะไปทีใ่ดต่อ 

หรือ"

จ่างซุนซิ่นก�าลังจ้องมองประตูใหญ่อยู่ ได้ยินค�าพูดนี้ก็เหมือนกับ

ถูกเตือนสติขึ้นมา จึงหันมาตอบ "ท่านนักพรตรู้จักเส้นทางลัดที่เร็วที่สุด 

ที่จะไปโยวโจวบ้างหรือไม่"

เจ้าอารามครุ่นคิดอย่างละเอียดแล้วผงกศีรษะ "หากจะไปโยวโจว

เส้นทางนี้ก็สั้นท่ีสุดพอดี ห่างไปอีกไม่ไกลแล้ว เพียงแต่โยวโจวยามนี ้

น่าจะไม่ใช่สถานที่ที่ดีอะไรนักหรอก"

จ่างซุนซิ่นเอามือไพล่หลัง ไม่เก็บมาใส่ใจ...ไม่ใช่สถานที่ที่ดีแล้ว

อย่างไร ภายใต้ท้องฟ้านียั้งมสีถานทีใ่ดทีส่กุลจ่างซนุของเขาไปไม่ได้บ้าง

และในเวลานี้ คนที่เขาเฝ้ารอคอยอยู่นานก็ออกมาแล้ว...
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จ่างซุนเสินหรงที่หวีผมล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์เสร็จส้ิน  

ท้ังยังกินอาหารเช้าเรยีบร้อยแล้วก็เดนิน�าจือ่รุย่ก้าวย่างไม่เรว็ไม่ช้าออกจาก 

ประตูอาราม

ช่วงเวลานีย่้างเข้าฤดูใบไม้ร่วงพอดี นางสวมเสือ้คลมุกันลมตวัใหญ่

สีแดงเข้มสว่างกระจ่างตาอย่างมาก โดดเด่นจนแม้แต่บรรดานักพรตที่ดู

ท่ึมท่ือเหมือนท่อนไม้ในที่นี้ก็ยังแอบปรายตามองไปตามๆ กันอย่าง 

อดไม่อยู่ แต่ก็เห็นเพียงเงาร่างสูงตรงสายหนึ่ง...

นางหันข้างให้กับทุกคน มองไปทางจ่างซุนซิ่นแวบหนึ่งแล้วก็ 

เดินตรงไปข้างหน้าโดยไม่พูดไม่จา ทั้งไม่ขออนุญาตใดๆ ขณะย่างก้าว 

แขนท่ีอยู่ใต้เสื้อคลุมกันลมเหมือนกอดอะไรบางอย่างอยู่ประเดี๋ยวผลุบ 

ประเดี๋ยวโผล่ ของท่ีเห็นคลับคล้ายจะเป็นกล่องไม้รูปทรงสี่เหลี่ยม 

ผืนผ้า

เจ้าอารามก็ลอบมองนางแวบหนึ่งเช่นกัน เพราะจ�าได้ว่าตอนที่ 

'บรรพชน' ผู้นี้มาดูเหมือนจะกอดสิ่งนี้ไว้ แต่กลับไม่รู้ว่าของที่ใส่อยู่ในนั้น

คือสิ่งใด คนในตระกูลยิ่งใหญ่พวกนี้ช่างดูไม่ออกเลยจริงๆ

จ่างซนุซิน่สาวเท้าเรว็ๆ ไล่ตามไป ไม่ลมืทีจ่ะโบกไม้โบกมอืไปด้านข้าง  

ชัว่ครูก็่มบ่ีาวรบัใช้ท่ีแคล่วคล่องว่องไวชงิวิง่ไปทีข้่างรถม้าจดัวางทีว่างเท้า

ลงไป

"เรียบร้อยแล้วกระมัง ทางนี้ก�าลังรอเจ้าอยู่พอดี" เขาเดินไปทัน 

จ่างซุนเสินหรง ฉวยโอกาสพินิจดูสีหน้านางแล้วพูดเสียงค่อย "ท่าทาง 

ไม่ค่อยแจ่มใสเลย ได้ยินว่าเจ้าฝันร้าย ฝันถึงเรื่องใดหรือ"

ฝีเท้าจ่างซุนเสินหรงหยุดชะงักไปทันที แววตาเหม่อลอยไปชั่ววูบ 

"ช่างเถอะ ข้าไม่อยากพูดถึง พี่ก็อย่าได้ถามอีกเลย"
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จ่างซุนซิ่นกลับสงสัยขึ้นมาแล้ว "เจ้าฝันถึงเร่ืองใดกันแน่ ข้าจะ 

ไม่ถามก็ไม่ได้เสียด้วย ข้าเพียงหวังว่าตลอดการเดินทางน้ีของเจ้าจะ 

ราบรื่นสะดวกสบาย อย่าได้มีความไม่สมดังใจแม้แต่น้อยนิดถึงจะดี"

ระหว่างท่ีพูดคยุกันเบาๆ ทัง้สองคนก็ไปถึงข้างรถม้าแล้ว จ่างซนุซิน่

พูดจริงท�าจริง เนื่องจากตลอดการเดินทางน้ีจ่างซุนเสินหรงนั่งแต่รถม้า 

จึงกลัวว่านางจะไม่สบายตัว เขาจึงพยายามเลือกเฟ้นสถานที่พักท่ี 

ใหญ่ที่สุด สะดวกสบายที่สุดให้กับนาง ระหว่างทางนางหลุดปากพูดว่า

อยากชมดูทิวทัศน์ข้างทางสักหน่อย เขาก็ไม่พูดพล่ามอันใดไปหาคน 

มาท�าหน้าต่างรถม้าให้เปิดกว้างขึ้นระหว่างทางนั้นเลย แล้วก็นึกกลัวว่า

พวกแมลงจะบนิเข้ามา จงึต้องปิดคลมุด้วยผ้าโปร่งเน้ือนุม่อกีชัน้ ย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึงเรื่องจิปาถะใหญ่น้อยทั้งหลาย เขาเฝ้าดูแลปกป้องนางราวกับเป็น

นัยน์ตาของตนเองก็ไม่ปาน

เท้าข้างหนึง่ของจ่างซนุเสนิหรงเหยียบไปบนท่ีวางเท้าพลางเก็บส่ิงที ่

ได้ยินกลับมาครุ่นคิดอีกหน สีหน้านางดูแปลกพิกล ถึงกับมีสีแดงระเรื่อ

ผิดคาด "กลัวแต่ว่าข้าพูดไปแล้วพี่จะรู้สึกว่าข้าไม่ควรพูด"

จ่างซุนซิ่นตบอกรับรอง "จะเป็นไปได้อย่างไรเล่า ข้าเป็นพ่ีชาย 

ของเจ้านะ ยามอยู่ต่อหน้าข้า เจ้าวางใจได้!"

"บุรุษ"

ค�าที่ออกมากะทันหันน้ีท�าให้จ่างซุนซิ่นน่ิงอึ้งไปทันที รีบหันมอง

รอบๆ โชคยังดีท่ีจือ่รุย่มไีหวพรบิ เหน็พวกเจ้านายสนทนากันก็พาบ่าวรับใช้ 

คนอื่นๆ ถอยออกไปอยู่ไกลๆ นานแล้ว แต่เขาก็ยังตั้งแง่ว่าไม่พอ จึงหัน

ไปทางประตใูหญ่ของอารามแล้วโบกไม้โบกมอืส่งสัญญาณว่าพวกนักพรต 

ก็ล้วนต้องกลบัไปให้หมด อย่าได้มาห้อมล้อมคอยดตูรงนี ้เมือ่หนัหน้ามา
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อกีครัง้เขาก็พูดเบาๆ "กลางวันแสกๆ เจ้าพูดอนัใดออกมากัน คนมาได้ยินเข้า 

จะไม่ดี!"

จ่างซุนเสินหรงเหลือบตามองท้องฟ้า ข้าพูดไว้ก่อนนี้ว่าอย่างไร  

เขาหมายถามให้ได้ค�าตอบเองต่างหาก

จ่างซุนซิ่นรีบโน้มร่างเข้าไปใกล้อีกครั้ง "บุรุษอะไรกัน" เดิมทีเขา

ไม่ใช่คนหัวโบราณคร�่าครึพวกน้ันอยู่แล้ว เพียงต้องการปกป้องหน้าตา

ของน้องสาวที่เป็นกุลสตรีตระกูลสูงศักดิ์จากผู้คนเบื้องนอกเท่านั้นเอง

ไม่รู ้ว ่ารู ้สึกไปเองหรือไม่ สีหน้าของจ่างซุนเสินหรงตอนนี้จึง 

ดูเหมือนเข้มขึ้นเล็กน้อย แล้วจู่ๆ ก็จางคลายลงไปราวหมอกควันอย่างไร

อย่างนั้น 

"จ�าไม่ได้แล้วล่ะ" นางกระชับเสื้อคลุมคราหนึ่ง ก่อนกอดกล่องไม้

และก้าวขึ้นไปบนรถม้า 

จ่างซนุซิน่ย่ิงอยากรูเ้ตม็ที นางจะสามารถฝันถึงบรุษุใดนอกไปจาก

บิดากับพี่ชายได้เล่า นางเติบโตมาจนบัดนี้ก็ใกล้ชิดกับบุรุษเพียงไม่กี่คน

เท่านั้น แล้วจะมีบุรุษคนใดท่ีสามารถเข้าไปในความฝันของนางได้?  

หรือว่าจะเป็น...

เขามองไปทางด้านหลัง เห็นนักพรตกลุ่มนั้นยังคงยืนแข็งทื่อเป็น

สากไม้ด้วยท่าทางประหนึ่งว่าแขกผู้สูงศักด์ิยังไม่ไปพวกเขาก็ไม่กล้า

ขยับเขย้ือนอย่างไรอย่างนั้น วาจาท่ีเหลืออยู่เขาจึงไม่พูดแล้ว โบกมือ 

ออกค�าสั่งในทันที "ออกเดินทาง!"

รถม้าเคลื่อนลงจากเขาอย่างโอ่อ่าโอฬาร บรรดานักพรตถึงค่อย

เหมอืนมชีวีติขึน้มาแล้ว ภายใต้การน�าของเจ้าอารามก็จดัแถวเป็นขบวน 

โค้งกายก้มศีรษะน้อมส่ง
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ภายในรถจ่างซุนเสินหรงพิงร่างไปทางด้านหลังพลางหลับตาลง  

งีบหลับพักผ่อนชั่วคราว

ครั้งก่อนที่นั่งรถม้าคันสูงใหญ่ราวราชรถนี้เดินทางออกจากฉางอัน

ก็เป็นเรื่องเมื่อสามปีก่อนแล้ว แต่ว่าระยะทางในตอนนั้นไกลกว่าตอนนี้

ร้อยเท่า เพราะตอนนั้นนางไปเพื่อแต่งงาน

ในฐานะบุตรสาวคนเล็กที่ได้รับความรักความโปรดปรานที่สุดของ

สกุลจ่างซุน การแต่งงานของนางก็คือเรือ่งใหญ่ของสกุลจ่างซนุทัง้ตระกูล 

สามย่ิีงเป็นชายหนุม่ทีเ่ป่ียมด้วยความสามารถซึง่ผ่านการเลอืกเฟ้นอย่าง

พิถีพิถันที่สุดของบิดามารดา ทั้งเป็นการคัดเลือกมาเองกับมือ...คนผู้นั้น

ก็คอื 'ซานจง' บตุรชายคนโตทีเ่กิดจากภรรยาเอกของสกุลซานแห่งลัว่หยาง

สกุลจ่างซนุทีเ่ป็นทายาทของผูม้คีณูุปการแก่บ้านเมอืงแห่งฉางอนั 

กับสกุลซานทีเ่ป็นตระกูลเก่าแก่ฝ่ายทหารแห่งลัว่หยาง นีค่อืการเก่ียวดอง

ด้วยการแต่งงานของตระกูลเก่าแก่ทีย่ิ่งใหญ่ครัง้หน่ึง ทุกคนต่างกล่าวขวัญ 

ด้วยความอจิฉา ในเวลานัน้ผูท้ีค่อยมงุดตูามถนนในแต่ละตรอกมนีบัไม่ถ้วน  

แม้แต่ฮ่องเต้องค์ก่อนซึง่ในเวลาน้ันยังไม่สวรรคตก็ยังพระราชทานของก�านัล 

ให้ ปีนั้นนางอายุสิบหกปี เดินทางจากฉางอันอย่างยิ่งใหญ่แต่งงานไปที่

ลั่วหยาง

ทว่ารศัมคีวามโอฬารอนัไร้ทีเ่ปรยีบรกัษาให้คงอยู่ได้เพียงครึง่ปีเท่านัน้  

ในช่วงครึ่งปีสามีของนางผู้นั้นแทบจะน�าทัพอยู่ที่เบื้องนอกตลอดเวลา  

ในที่สุดรอจนเขากลับมา ก็ไม่มีความหวานชื่นของคู ่แต่งงานใหม่ท่ี 

แยกจากกันแล้วได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีก กลับกลายเป็นจุดจบฉากหนึ่ง

วันนัน้บ่าวรบัใช้คนสนทิท่ีติดตามอยู่ข้างกายเขาคกุเข่าอยู่นอกห้อง

ของนาง สองมือประคองหนังสือขอแยกทางยกสูงเหนือศีรษะ กล่าว



16 จอมอหังการผู ้นี้คือสามีข ้า 1 

รายงานโดยไม่เงยหน้าขึ้นมาว่า 'ตัวคุณชายนับจากแต่งงานกับฮูหยิน

เป็นต้นมาก็ไม่เคยมีความรู้สึกฉันสามีภรรยาแม้แต่น้อยนิด บางคร้ังท่ี 

พบหน้ากันก็รูส้กึเพียงฝืนใจ เวลาน้ีหวังให้ฮ.ู..สตรสีงูศกัดิจ่์างซนุรับหนงัสือ  

ถือเป็นการตัดขาด ต่างฝ่ายต่างไปอย่างสงบ'

จ่างซุนเสินหรงนึกว่าฟังผิดไปแล้ว จวบจนกระท่ังวาจาเหล่านี้ถูก

ถ่ายทอดซ�้าอีกหนหน่ึง นางถึงถามอย่างไม่อยากจะเชื่อว่า 'เขาเพ่ิงจะ

แต่งงานกับข้าแท้ๆ ก็ไม่พอใจข้าถึงปานนี้เชียว?'

บ่าวรบัใช้ผูน้ั้นคุกเข่าค�านับ ยังคงชหูนังสอืขอแยกทางฉบบันัน้เอาไว้ 

อย่างมัน่คงจนถึงเวลานี ้ 'คณุชายกล่าวว่าเขาตดัสนิใจเด็ดขาดแล้วว่าชีวตินี ้

ไม่มวีาสนาอยู่ร่วมกับท่านสตรผีูส้งูศกัดิ ์เป็นการจบัคูท่ี่ผดิพลาดอย่างย่ิง 

ตลอดชีวิตที่เหลือไม่ต้องเผชิญหน้ากันอีก'

จ่างซนุเสนิหรงเป็นคนระดบัใด นางคือผูท่ี้เตบิโตมาอย่างท่ีคนสกุล

จ่างซุนทะนุถนอมไว้ในฝ่ามือ ไม่เคยได้รับการปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนเลย 

บอกว่าเป็นการแยกทาง ในสายตาของนางกลับไม่ต่างอะไรกับถูกหย่า 

นางจึงออกไปตามหาซานจงด้วยความโกรธสุดระงับ จนกระทั่งไปถึง 

หน้าประตใูหญ่ของจวนสกุลซาน ยังไม่ทันได้เห็นคนแม้แต่น้อย กลบัเหน็ 

รถม้าที่จะไปส่งนางถูกตระเตรียมไว้พร้อมแล้ว ถึงข้ันมีทหารท่ีดูเข้มงวด

เคร่งครัดขบวนหนึ่งคอยคุ้มกันอยู่เสร็จสรรพ

บ่าวรับใช้ผู้นั้นไล่ตามออกมาค�านับอีกหน 'ฮู...ท่านสตรีผู้สูงศักดิ ์

ไม่ต้องมองหาคนหรอกขอรบั คณุชายไปจากบ้านสกุลซานแล้ว จากนีไ้ป

จะไม่กลับมาอีก'

จ่างซุนเสินหรงมองดูเขาอย่างเยียบเย็น แล้วก็มองไปทางทหาร 

ที่แสนเย็นชาขบวนนั้นพลางขบฟันแน่น...
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วันนั้นนางก็ไม่แยแสค�าห้ามปรามและการรบเร้าให้รั้งอยู่ของ 

คนสกุลซานท้ังเบื้องบนเบื้องล่างเช่นเดียวกัน มุ่งกลับฉางอันทันทีโดย 

ไม่หันหน้ากลับไปอีก

บ้านสกุลจ่างซนุแตกต่ืนตกใจกันถ้วนหน้า พ่ีชายของนางจ่างซนุซิน่

ว่ิงมาอย่างเรว็ทีส่ดุ รบีดงึตวันางทีอ่ยู่เบือ้งหน้าของคนท้ังหมดเอาไว้แล้ว

ถามอย่างสงสัยว่า 'เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไร! สามีของเจ้าเล่า'

น้ิวมือของจ่างซุนเสินหรงท่ีอยู่ในแขนเสื้อก�าหนังสือขอแยกทาง

ฉบับนั้นเอาไว้แน่น เชิดหน้าขึ้น ตอบอย่างมีเหตุผลเต็มปากเต็มค�า 'สามี

อันใดกัน ตายไปแล้วล่ะ!'

บุตรสาวสกุลจ่างซนุหาได้แยกทางแต่อย่างใด นางเพียงแค่สญูเสยี

สามี โดยถือว่าสามีของนางตายไปแล้วเท่านั้น!

ความทรงจ�าย้อนมาถึงตรงน้ีก็หยุดลง ภาพในห้วงฝันพลนัผุดข้ึนมา

เบือ้งหน้า จ่างซนุเสนิหรงลมืตาขึน้ มอืข้างหน่ึงกุมแก้มเอาไว้ ครุน่คดิอยู่ว่า  

ไฉนข้าถึงได้ฝันถึงเรื่องเช่นนั้นได้...เข้าหอ?

ในความเป็นจริงตอนนั้นเนื่องจากค�าสั่งเคล่ือนก�าลังพลมาอย่าง

กะทันหัน หลังเสร็จพิธีแต่งงานในวันนั้นบุรุษผู้น้ันก็ไปแล้ว หลังจากนั้น

ครึ่งปีได้อยู่ร่วมกันน้อยจากกันเป็นส่วนมาก จนถึงตอนที่แยกทางกัน 

นางก็ยังไม่เคยได้ร่วมสัมพันธ์เป็นสามีภรรยาที่แท้จริงแม้แต่วันเดียว  

ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยฝันถึงแม้แต่ครั้งเดียวแท้ๆ

รถม้าพลันเคลื่อนช้าลง เสียงของจ่างซุนซิ่นดังมาจากด้านนอก 

"อาหรง ข้าคิดทบทวนดูแล้วก็พบว่านี่เป็นฝันที่ดีเชียวนะ"

ความคดิของจ่างซนุเสนิหรงถูกขดั ถึงได้พบว่าแก้มทีต่นเองเอามอื

กุมอยู่นั้นก�าลังร้อนผ่าว จึงสลัดศีรษะเรียกสติแล้วเงยหน้าข้ึน "พ่ีว่า 
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อันใดนะ"

ใบหน้าของจ่างซนุซิน่ปรากฏขึน้ตรงหน้าต่างรถม้าท่ีมม่ีานโปร่งก้ันไว้  

พูดเสียงค่อย "น่าจะถึงเวลาแล้วกระมัง เจ้าก็กลับมาบ้านต้ังสามปีแล้ว 

เรื่องนั้นก็ผ่านไปตั้งนานเพียงนั้น ตามความเห็นของข้า ความหมายของ

ความฝันนั้นก็คือเจ้าก�าลังจะพบกับช่วงวสันต์อีกแล้วน่ะสิ"

จ่างซุนเสนิหรงคิดในใจว่า นีม่นัวาจาใดกัน จะบอกว่าข้าปลงตกมา

ตั้งนานแล้วก็ยังไม่ส�าเร็จอย่างนั้นหรือ "ไม่เคยรู ้เลยว่าพ่ีท�านายฝัน 

เป็นด้วย"

นางเบอืนหน้าไปอกีทาง ลอบครุน่คิดถึงใบหน้าของบรุษุในฝันผูน้ัน้

อยู่เล็กน้อย

อนัทีจ่รงิก็เหน็หน้าไม่ชดันัก ในฝันนัน่ชัว่ขณะทีน่างหนัหน้ากลบัไปมอง  

ก็เห็นเพียงรูปร่างที่แข็งแกร่งเปี่ยมพลังของเขาเท่านั้น อย่างอื่นล้วนถูก

ขวางก้ันด้วยหมอกชัน้หน่ึงตลอดเวลา สตขิองนางเริม่ลอยไปไกลอกีหนหน่ึง 

แล้ว ก�าลังคิดว่าคนผู้นั้นจะใช่เขาหรือไม่...

"ไม่ อาหรง" จ่างซุนซิ่นอยากให้นางคิดแต่ในทางที่ดีเท่านั้น จึงพูด

อย่างจริงจัง "เช่ือข้าเถอะ ไม่ว่าเจ้าจะฝันถึงผู้ใดก็ไม่ต้องไปคิดให้มาก  

น่ีถือเป็นลางด!ี" พูดจบเขาก็ชะงกัไป แล้วเอ่ยเพ่ิมอกีประโยค "ภารกิจเร่งด่วน 

คือต้องจัดการกับเรื่องส�าคัญในตอนนี้ให้เรียบร้อยก่อน"

จ่างซนุเสนิหรงได้ยินประโยคช่วงท้ายแล้วถึงได้หนัหน้ากลบัมามอง

กล่องที่อยู่ในอ้อมแขน "เข้าใจแล้ว"
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บ้านเมืองในช่วงเวลานี้เพิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้า

ฮ่องเต้องค์ก่อนสวรรคตไปเมือ่ฤดูหนาวปีท่ีแล้ว รัชทายาทท่ีพระองค์ 

แต่งตัง้ไว้สบืทอดต�าแหน่งแทน หลงัจากโอรสสวรรค์องค์ใหม่น้ีครองราชย์ได้ 

ไม่นาน ก็ไม่ใกล้ชดิสนทิสนมกับขนุนางคนส�าคญัท่ีเคยอยู่ภายใต้การควบคุม 

ของฮ่องเต้องค์ก่อนอกี ถึงข้ันทีม่บีางคนในน้ันถูกจบักุมและถูกลงโทษไป

ทีละคนๆ

ผู้สืบทอดสกุลจ่างซุนท่ีอยู่ในต�าแหน่งจ้าวก๋ัวกง* ย่อมต้องอยู่ใน

กลุ่ม 'ขุนนางคนส�าคัญ' เหล่านี้ด้วยเช่นกัน ที่ถึงกับต้องคอขาดบาดตาย

ก็เพราะขณะฮ่องเต้องค์ก่อนยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ตระกูลนี้เคยเข้าร่วม 

ในการช่วงชิงต�าแหน่งรัชทายาทอย่างลับๆ และคนที่พวกเขาสนับสนุน 

2

* ก๋ัวกง เป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณของขุนนางจีน แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีคุณงามความชอบ โดย

บรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋องคือกง โหว ป๋อ จื่อ หนาน แต่ละสมัยจะมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อยต่างกัน 

กั๋วกงถือเป็นขั้นสูงสุดในล�าดับกง
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ก็คือผู้อื่น

เรือ่งน้ีได้รบัการอภัยโทษไปแล้วในตอนนัน้ แต่หากถูกขดุคุย้ขึน้มา

ในเวลาน้ี น่ันก็คอืการตัง้ตวัเป็นปรปักษ์กบัเจ้าชวีติองค์ใหม่แล้ว ในฐานะ

ทีเ่ป็นตระกูลใหญ่เก่าแก่อนัทรงอ�านาจ ยามสงบให้ระวังภัยถือเป็นรากฐาน 

ในการยืนหยัด สกุลจ่างซุนไม่อาจนั่งรอจนถึงช่วงเวลาคิดบัญชีหลัง 

ฤดูสารท* ได้ จ�าเป็นต้องเป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์เสียเอง ภายในเวลา

อันรวดเร็วทางตระกูลก็เห็นชอบให้ถวายฎีกาฉบับหนึ่งไปทางราชส�านัก

ว่า...

รองเสนาบดีกรมโยธาจ่างซุนซิ่นขอมีส่วนช่วยแบ่งเบาความกังวล

ของฝ่าบาท ด้วยต้องการช่วยบรรเทาหน้ีสนิของท้องพระคลงัเพ่ือบ้านเมอืง 

ซึ่งเกิดจากกิจการด้านทหารท่ีชายแดนในช่วงหลายปีนี้ ใคร่ขอพระบรม

ราชานุญาตให้ออกไปข้างนอกเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเปิดภูเขาขุดหาแร่ 

ให้กับบ้านเมือง

วันถัดมาก็มีพระราชโองการลงมา อนุญาตให้ด�าเนินการได้

ด้วยเหตผุลดงักล่าวสกุลจ่างซนุจงึเริม่การเดนิทางไกลเทีย่วนี ้และ

นี่ก็คือเรื่องส�าคัญที่จ่างซุนซิ่นพูดถึง

ตอนที่จ่างซุนเสินหรงมองออกไปข้างนอกก็พบว่านางออกจาก

อารามแห่งนั้นมาได้สองวันแล้ว รถม้าก�าลังแล่นอยู่บนเส้นทางที่ตรงไป

เบื้องหน้าอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด ท้ังข้างหน้าข้างหลังล้วนไม่เห็นวี่แววว่าจะ 

มผีูค้นอยู่อาศยั มเีพียงคณะเดินทางของพวกนางเท่านัน้ทีเ่ดินทางผ่านมา 

พร้อมกับลากฝุน่ละอองเป็นทางยาวท่ีท้ายขบวน ก่อนจะถูกลมฤดใูบไม้ร่วง 

พัดกระจายไปในที่สุด

* คิดบัญชีหลังฤดูสารท หมายถึงรอคอยจังหวะที่เหมาะสมเพื่อตีโต้กลับคืนไปหรือเพื่อแก้แค้นเอาคืน
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นางเบือนหน้าไปถาม "ถึงที่ใดแล้ว"

จื่อรุ่ยที่นั่งเฝ้าอยู่นอกประตูรถม้าตอบว่า "เรียนประมุขน้อย เมื่อ 

หนึ่งชั่วยาม* ก่อนได้ยินคุณชายบอกว่าเข้าเขตพื้นที่โยวโจวแล้วเจ้าค่ะ"

ขณะจื่อรุ่ยพูดอยู่จ่างซุนซิ่นก็ควบม้าเข้ามาจากทางด้านหลังแล้ว 

"นักพรตผู้นั้นพูดได้ไม่ผิด ระยะทางไม่ไกลจริงๆ ตอนนี้ก็มาถึงแล้ว" เขา

พูดพลางยกมือชี้ไปเบื้องหน้าคราหนึ่ง

จ่างซนุเสินหรงมองตามไป ในท่ีไกลออกไปมปีระตเูมอืงต้ังตระหง่าน 

ขวางอยู่ เชื่อมต่อกับก�าแพงเมืองอันคดเค้ียวท่ียึดครองพ้ืนท่ีเอาไว ้

ประหนึ่งฉากกั้นแถบหนึ่งที่ตัดแยกฟ้าดินออกจากกัน

ทางด้านนั้นมีองครักษ์คนหน่ึงไปท่ีเชิงก�าแพงเมืองเพ่ือสอบถาม

ก่อนแล้ว และเขาเพ่ิงกลบัมากุมหมดัประสานมอืกล่าวรายงานต่อจ่างซนุซิน่  

แจ้งว่าขณะนีป้ระตูเมอืงไม่เปิด สาเหตุเพราะทนัททีีเ่ข้าสู่ฤดใูบไม้ร่วงและ

ฤดูหนาวโยวโจวก็จะเข้มงวดกับกฎข้อบังคับที่ห้ามคนออกนอกบ้าน 

มากยิ่งขึ้น ทุกๆ วันล้วนเปิดประตูเมืองเพียงไม่กี่ชั่วยามเท่านั้น พวกเขา

เร่งรุดเดินทางตลอดทั้งวันมาอย่างรวดเร็วมาก เวลานี้จึงมาถึงเช้าเกินไป 

อยากให้ประตูเมืองเปิดยังต้องรออีกครึ่งชั่วยาม

จ่างซนุซิน่ได้ยินแล้วก็อดพึมพ�าไม่ได้ "นักพรตผู้นัน้พูดถูกต้องอกีแล้ว  

ทีน่ีไ่ม่ใช่สถานท่ีท่ีดจีรงิๆ ช่างมากเรือ่งเหลอืเกิน" เขาคดิๆ แล้วกห็นัไปร้องเรยีก 

คนในรถม้า "อาหรง ไม่ต้องรอเข้าเมอืงแล้ว พวกเราก็เร่ิมตรงนีเ้ลยแล้วกัน"

จ่างซุนเสินหรงมองไปทางเขา "เร่งด่วนเพียงนี้?"

เขาหวัเราะด้วยน�า้เสยีงอบอุน่ "เร่งด่วนเสยีท่ีใดกัน ข้าแค่กลวัว่าเจ้า

รีบเดินทางจนเหน่ือยแล้ว เริ่มเร็วหน่อย หลังจากน้ีจะได้ให้เจ้าพักผ่อน 

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีน 1 ชั่วยาม เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ให้สบายอย่างเต็มที่...ไม่ดีหรือ"

จ่างซุนเสินหรงได้ยินวาจาหวังดีเช่นน้ีมาตลอดทางจนคุ้นชินแล้ว 

จึงไม่ออกความเห็นอะไร

จ่างซุนซิ่นขี่ม้าอย่างเชื่องช้าพลางจ้องมองนางผ่านหน้าต่าง ท้ังท่ี

เขาเป็นฝ่ายเสนอความคิด แต่คล้ายว่าต้องรอนางเป็นผูเ้อ่ยปากตดัสนิใจ

อย่างไรอย่างนั้น

ในที่สุดนางก็ผงกศีรษะ "เช่นนั้นก็เริ่มเลยแล้วกัน"

จ่างซนุซิน่รบีรัง้บังเหียนม้าทนัทแีล้วโบกมอื ทกุคนก็หยุดลงตามเขา

"อญัเชญิม้วนหนงัสอื" จ่างซนุเสนิหรงขานเรยีกคราหนึง่ ขบวนแถว

ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทันที

จ่างซนุซ่ินลงจากม้าไปยืนอยู่ทีข้่างประตรูถม้าแล้วกวกัมอืคราหน่ึง 

องครกัษ์สบิกว่าคนก็เคลือ่นเข้ามาใกล้ ล้อมป้องกันรถม้าเอาไว้ตรงกลาง

ท่ีด้านหลังขบวนรถ บ่าวรับใช้ผู้หนึ่งหยิบถุงหนังใส่น�้าออกมาแล้ว

สาดพรมใส่ผ้าเช็ดหน้าสีขาวผืนหนึ่ง สองมือประคองส่งขึ้นมา

จือ่รุย่รบัผ้าเชด็หน้ามาบดิให้หมาด แล้วก้มตัวเข้าไปในรถม้า คกุเข่า

ยื่นส่งให้

จ่างซุนเสินหรงถกแขนเสื้อข้ึน รับผ้าเช็ดหน้ามา ผ้าเช็ดหน้าสีขาว

เนื้อนุ่มคลุมที่มือของนาง หุ้มนิ้วเรียวยาวเอาไว้ คราแรกมือซ้ายแล้วค่อย

มือขวา นางเช็ดน้ิวทั้งสิบอย่างละเอียดรอบหนึ่งจนสะอาด จากน้ันค่อย

ทิ้งผ้าไป ดึงช่องลับที่อยู่ข้างๆ เบาะนั่งออกมาช่องหนึ่ง แล้วเปิดผ้าแพร

บางเบาผืนหนึ่งออก เผยให้เห็นกล่องไม้จันทน์แดงที่แกะสลักลวดลาย

ง่ายๆ ใบหนึง่ ซึง่ก็คอืกล่องไม้ท่ีนางกอดไว้แนบอกตลอดเวลาก่อนหน้านี้

นั่นเอง
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จ่างซนุเสนิหรงน่ังคุกเข่าตัวตรง สองมอืวางเสมอระดบัอกเบือ้งซ้าย 

มอืขวากดไว้บนมอืซ้าย ก้มศีรษะลง กราบคารวะกล่องไม้อย่างเตม็พิธีการ

จื่อรุ ่ยท่ีอยู่ด้านข้างหมอบตัวก้มศีรษะไปก่อนแล้ว ไม่กล้าขยับ 

แม้แต่น้อย

เมือ่เสรจ็พิธีจ่างซนุเสนิหรงก็น่ังตวัตรง ถือกล่องไม้วางไว้บนหวัเข่า

แล้วเปิดออก ข้างในคือหนังสือม้วนหนาม้วนหนึ่ง เขียนอยู่บนผ้าไหม 

สีเหลืองเน้ือบาง มัดเอาไว้อย่างเรียบร้อย นางคล่ีออกอย่างระมัดระวัง  

หาจุดท่ีต้องการน้ันจนพบก็หยุด แล้ววางแผ่เอาไว้ท่ีหัวเข่าอ่านอย่าง

ระมัดระวัง

ไม่มใีครรบกวนนาง นางเพียงอ่านหนงัสอืม้วนนัน้อยู่ในรถม้าอย่าง

สงบเงียบ อ่านไปพลางครุ่นคิดไปด้วย

ทุกคนที่ด้านนอกล้อมวงคอยป้องกันอย่างเงียบเชียบ

จวบจนผ่านไปได้สองเค่อ* ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นสูงเหนือศีรษะแล้ว 

นางถึงได้หยุด ม้วนหนงัสอืถูกเก็บกลบัวางลงไปและปิดฝากล่อง จากน้ัน 

นางก็พูดว่า "แผนที่"

จือ่รุย่รบีหยิบกระดาษทีท่�าจากใยปอพับทบเอาไว้แผ่นหนึง่ออกมา 

กางออกแล้วส่งไปตรงหน้าจ่างซุนเสินหรง

เป็นแผนที่โยวโจวฉบับคัดลอกแผ่นหนึ่ง จ่างซุนเสินหรงรับมาดูอยู่

รอบหนึ่ง โดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นมุมของแผนที่นั้นดูแล้วก็ดูอีก ในที่สุด

ก็ย่ืนนิว้มอืออกจิม้ลงไปเบาๆ สองต�าแหน่ง และเงยหน้าข้ึนถาม "ตงไหลเล่า"

จือ่รุย่หันหน้าไปเลกิม่านขึน้แล้วออกไปจากรถม้า "ประมขุน้อยเรียกหา 

ตงไหล"

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ในหมู่องครักษ์ที่นอกรถมา้มีชายหนุ่มรูปร่างสงูโปร่งแขง็แรงผู้หนึง่

เดินออกมาทันทีและก้าวอย่างรวดเร็วมาสองก้าว คุกเข่าลงข้างรถม้า 

"ประมุขน้อย"

ตงไหลก็เหมอืนกับจือ่รุย่ ต่างเป็นบ่าวรบัใช้ท่ีตดิตามจ่างซนุเสินหรง 

มาหลายปีแล้ว รับหน้าที่คอยอารักขานาง

จ่างซุนเสินหรงสั่งการจากในรถม้าโดยมีผ้าม่านกั้น "พาคนไปด้วย

สักหลายๆ คน ไปส�ารวจบริเวณที่ข้าชี้ไว้ในแผนที่ดูสักหน่อยว่าพบภูเขา

กับแม่น�้าหรือไม่ จดจ�าทิศทางการไหลแล้วรีบกลับมา"

ตงไหลรบัค�าสัง่ รบัแผนท่ีแผ่นนัน้ทีจ่ือ่รุย่ย่ืนส่งให้ ตรวจสอบสถานที ่

เพื่อยืนยันต�าแหน่งอย่างจริงจัง แล้วจึงค่อยคารวะไปทางจ่างซุนซิ่นที่อยู่

ด้านข้าง จากนั้นเรียกคนมาหลายคน แล้วออกจากขบวนไป

จ่างซุนซิ่นยืนอยู่ข้างๆ รถม้าจนถึงตอนนี้ถึงได้เลิกผ้าม่านขึ้นแล้ว

มองเข้าไป "ล�าบากเจ้าแล้วอาหรง"

จ่างซุนเสินหรงเพ่ิงจะเก็บกล่องไม้เรียบร้อยอย่างระมัดระวัง และ

หยิบผ้าเช็ดหน้าข้ึนมาเช็ดมืออีกรอบหนึ่ง "ล�าบากน้ันไม่เท่าไร เพียงแต่

เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่สักหน่อย"

เขาพูดว่า "นั่นจะเทียบได้อย่างไรกัน ก่อนหน้าน้ีก็แค่ขนาดเล็กๆ  

ในที่ดินศักดินาของบ้านเราเท่านั้น ตอนนี้สิที่ก�าลังจะได้เจอของจริง"

จ่างซุนเสินหรงถอนหายใจ "แล้วไม่ใช่หรอกหรือ น่ีเพ่ิงจะส�ารวจ 

ภูมิลักษณ์ ข้าก็ระมัดระวังถึงเพียงนี้แล้ว"

จ่างซนุซิน่ได้ยินก็ย้ิมขึน้มา ทีก่�าลงัจดัการกันอยู่น้ีเรียกว่า 'การส�ารวจ 

ภูมิลักษณ์'

ถ้าหากต้องการขุดหาแร่...นี่ก็คือขั้นตอนแรก
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ก่อนหน้าน้ีทีดิ่นศักดินาภายใต้ชือ่ของสกุลจ่างซนุก็ค้นพบแร่เช่นกัน 

และทั้งหมดเป็นแร่ทองแดงกับแร่เหล็กซึ่งเป็นท่ีต้องการของบ้านเมือง

อย่างเร่งด่วน ต่อมาจ้าวก๋ัวกงบิดาของพวกเขาถวายฎีกาเรื่องเหมืองแร่

ต่อราชส�านัก และเป็นฝ่ายมอบให้กับราชส�านักเอง

แม้จะบอกว่าตามกฎหมายของบ้านเมอืงก�าหนดว่าแร่ทีพ่บทัง้หมด

มีเพียงทางการเท่าน้ันท่ีครอบครองได้ แต่ก็ก�าหนดไว้ด้วยว่าก๋ัวกงซึ่งมี

บรรดาศกัดิส์งูมอี�านาจพิเศษ พวกแร่ท่ีอยู่ในทีดิ่นศกัดนิาท้ังหมดสามารถ

ขุดเองได้สองปีเพ่ือใช้เติมใส่คลังสมบัติ แต่สกุลจ่างซุนกลับยกมอบให้

ราชส�านักโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว อีกทั้งที่มอบให้ยังไม่ใช่แค่เพียง

แห่งเดียว

ด้วยเหตุทีก่ล่าวมาน้ีเอง ตระกูลของพวกเขาถึงได้กลายเป็นหน่ึงใน

ตระกูลเก่าแก่อนัย่ิงใหญ่ไม่ก่ีตระกูลท่ีฮ่องเต้องค์ก่อนพ่ึงพาอาศยัค่อนข้างมาก  

ต่อมาจ่างซนุซิน่ก็ได้รบัการผลกัดนัให้เข้ากรมโยธาท้ังท่ีอายยัุงน้อย เวลานัน้ 

ยามที่ฮ่องเต้องค์ก่อนยกย่องชมเชยสกุลจ่างซุน แม้แต่เด็กสามขวบใน

ฉางอันต่างก็ร้องเพลงนี้ได้ 'บุตรชายสกุลจ่างซุนเขย่าขุนเขาแม่น�้า พบ

ภูเขาทองค�าน�ามาถวายองค์กษัตริย์...'

ทุกคนล้วนกล่าวว่านี่เป็นเพราะสกุลจ่างซุนของพวกเขาโชคดี ทว่า

มีเพียงคนสกุลจ่างซุนเท่านั้นที่รู ้ดีว่านั่นต้องอาศัยความสามารถของ 

พวกเขาเอง เรื่องนี้พูดแล้วก็น่าอัศจรรย์ สกุลจ่างซุนถึงแม้จะเป็นทายาท

ตระกูลสูงศักดิ์ แต่กลับมีความสามารถที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่น 

สู่รุ่น นั่นก็คือความช�านาญรอบรู้เกี่ยวกับพื้นที่ภูเขา แม่น�้า และหนองบึง

ทั้งหลาย ถ้าหากไม่ใช่เพราะมีความรู ้ด้านน้ีก็คงไม่มีฎีกาเสนอตัว 

ท�าหน้าที่หาแร่ฉบับนั้นแล้ว
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แต่ทั้งท่ีการเดินทางครั้งนี้เป็นเรื่องส�าคัญเพียงนั้น จ่างซุนซิ่นกลับ

ไม่พาผู้อื่นมาด้วย เพียงน�าจ่างซุนเสินหรงมาคนเดียวเท่านั้น เพราะว่า 

จ่างซนุเสนิหรงเท่านัน้ถึงจะเป็นคนท่ีมรีะดบัภูมคิวามรูส้งูทีส่ดุในสกุลจ่างซนุ 

ของพวกเขา ย่ิงกว่านัน้หนงัสอืในกล่องทีน่างเพิง่จะเปิดดมู้วนนัน้ แท้จรงิ

คือความลับส�าคัญท่ีตกทอดสืบต่อกันมาของสกุลจ่างซุนของเขา ตอนน้ี

ก็ตกทอดมาถึงมอืของนางแล้ว การเดนิทางครานีไ้ม่ปกต ิจงึต้องเป็นนาง

เท่านั้น

ดังน้ันตลอดการเดินทางน้ีจ่างซุนซิ่นจึงไม่นับว่ากระท�ามากเกินไป

สักนิด คนที่เป็นพ่ีชายอย่างเขาผู้นี้ถูกบ่าวรับใช้เบื้องล่างเรียกขานว่า 

'คุณชาย' ขณะที่นางกลับสามารถถูกเรียกขานว่า 'ประมุขน้อย' สถานะ 

ก็เป็นท่ีประจักษ์ได้แล้ว นางก็เป็นประหนึ่งบรรพชน...บรรพชนอันล�้าค่า 

ของสกุลจ่างซุนทุกคน

องครักษ์อีกคนหนึ่งที่ไปส�ารวจเส้นทางที่เชิงก�าแพงเมืองกลับมา

รายงานว่าได้เวลาแล้ว ประตูเมืองเปิดแล้ว

จ่างซุนซิ่นสั่งให้ทุกคนกลับเข้าประจ�าที่ต�าแหน่งเดิม แล้วหันหน้า

ไปพูดย้ิมๆ กับน้องสาวต่อ "จะว่าไปก็นานแล้วทีไ่ม่ได้เหน็เจ้าเชญิม้วนหนงัสือ 

ออกมาต่อหน้าทุกคน ข้าลมืไปแล้วว่าครัง้ก่อนท่ีได้เหน็เหตุการณ์น้ีคือเม่ือใด"

จ่างซุนเสินหรงเอนกายพิงไปด้านหลัง "ย่อมเป็นเช่นน้ัน เพราะ

หนังสือม้วนนี้ข้าเองก็ผนึกเก็บไปนานแล้ว"

จ่างซุนซิ่นไม่รู้เลยว่ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น จึงถามอย่างใคร่รู้ "ผนึก 

เก็บไปตั้งแต่เมื่อใดหรือ"

"ตอนแต่งงาน" ส�าหรบัสตรนีางหน่ึงแล้ว ระดับความรูข้องจ่างซนุเสนิหรง 

ไม่มีพ้ืนท่ีจะให้ใช้ความสามารถได้เลย ตอนที่แต่งงานจึงย่อมต้องผนึก
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เก็บไป เพียงแต่ในเวลานี้จ�าเป็นต้องใช้ นางถึงได้น�าออกมาใช้ก็เท่านั้น

จ่างซนุซิน่พอได้ฟังก็นิง่เงียบไป พูดในใจว่า ปากพาซวยแล้ว เหตใุด 

ถึงได้ขดุเรือ่งเดมินีข้ึน้มาอกี จงึรบีเปลีย่นเรือ่งทันที "ให้ตงไหลไปส�ารวจก่อน  

พวกเราเข้าไปรอในเมือง"

พูดจบเขาก็เห็นจ่างซนุเสนิหรงเหมอืนเอนร่างไม่สะดวก จงึส่ังจ่ือรุ่ย 

ให้รบีหยิบเบาะรองนุ่มๆ มาอกีสองใบทนัท ีจะได้ให้นางเข้าเมอืงไปอย่าง

สะดวกสบาย

จ่างซุนเสินหรงไม่พูดอะไรออกมาอีก

ดงัน้ันถึงแม้ท่านบรรพชนน้อยจะไม่เคยเรยีกร้องส่ิงใดเองก่อนสักคร้ัง  

แต่ขอเพียงมคีวามสามารถกระท�าได้ ทกุคนก็ล้วนเตม็ใจจะปรนนิบตันิาง

โยวโจวเป็นทีรู่จ้กักันว่าเป็นสถานท่ีเริม่ต้นของแม่น�า้อนัทรงพลงั แม้

ไม่อาจเทียบกับตะวันออกตะวันตกสองเมืองหลวง* ท่ีเจริญรุ่งเรืองได้  

แต่ก็ไม่ได้ห่างไกลความเจริญเหมือนกับพวกหัวเมืองใหญ่ของชายแดน 

พวกน้ัน เนื่องจากที่นี่เป็นจุดรวมของเส้นทางมาแต่โบราณ และเป็น 

จดุยุทธศาสตร์ส�าคัญในการป้องกันเส้นทางสายหลกัของหัวเมอืงโดยรอบ 

ยิ่งกว่านั้นยังเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งทางตอนเหนืออีกด้วย

เมือ่เทียบกับความเปลีย่วร้างท่ีนอกก�าแพงเมอืง ในเมอืงกลับค่อนข้าง 

อกึทึก ภายในจุดพักม้า** หัวหน้าจดุพักม้าก�าลงัยุ่งง่วนอยู่ คร้ันได้ยินเสียง

* ตะวันออกตะวันตกสองเมอืงหลวง หมายถึงเมอืงฉางอนัท่ีอยู่ทางตะวนัตก และเมอืงลัว่หยางท่ีอยู่ทางตะวันออก

** จดุพักม้า คอืสถานท่ีพักของคนส่งสารหรอืผูท้ีเ่ดินทางไปต่างถ่ิน อกีทัง้เป็นทีเ่ปลีย่นม้าและให้หญ้าส�าหรบัม้า  

เพ่ือให้ม้าพร้อมเดินทางต่อ ท�าให้การสื่อสารระหว่างชายแดนและเมืองต่างๆ ส่งไปถึงเมืองหลวงได้อย่าง

รวดเร็ว จุดพักม้าจะมีห้องพักและอาหารส�าหรับรับรองคนส่งสาร ขุนนาง หรือชนชั้นสูงที่มาเข้าพักค้างแรม 

ในระหว่างการเดินทาง โดยจะมีการสร้างจุดพักม้าต่อเนื่องกันไปเป็นระยะตามระยะห่างท่ีก�าหนดในแต่ละ

ยุคสมัย
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รถม้าดังวุ่นวายอยู่บนถนนข้างนอกจึงย่ืนหน้าออกไปดู ก็เห็นชาวบ้าน

จ�านวนไม่น้อยหลกีไปอยู่ข้างทาง ยืดคอมองไปทางถนนใหญ่เป็นตาเดียวกัน

ตรงจดุทีม่องไปนัน้ ขบวนองครกัษ์ท่ีขีม้่าสงูใหญ่น�าหน้ารถม้าหรูหรา 

คันใหญ่ค่อยๆ เคลือ่นมา คนทีข่ีม้่าน�าอยู่หน้าสดุเป็นคณุชายสงูศกัดิท์ียั่ง

หนุม่แน่นผูห้น่ึง สวมชดุแพรท่วงท่านุม่นวลสง่างาม เขาก�าลังครุ่นคดิอยู่ว่า  

น่ีเป็นผู้สูงศักดิ์จากที่ใดกันหรือ ก็ได้ยินใครไม่รู้รายงาน "รองเสนาบด ี

กรมโยธามาถึงแล้ว"

เขาตกใจจนรีบวิ่งออกไปข้างนอกทันที

รถม้าเพิ่งจะหยุดลง หัวหน้าจุดพักม้ารีบพุ่งตัวเข้าไปด้านหน้าแล้ว

คารวะต้อนรับ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทราบข่าวก็เคล่ือนไหวแล้วเช่นกัน 

สถานการณ์โดยรอบสับสนวุ่นวายไปหมด เพียงเพราะกลัวจะละเลย

ขุนนางคนส�าคัญที่มาจากเมืองหลวง

จ่างซนุซิน่เผชญิกับสถานการณ์อย่างสงบนิง่ เขาลงจากม้าก้าวเข้าไป 

ในที่ท�าการจุดพักม้า หลังจากมองซ้ายมองขวาแล้วรอบหนึ่งก็พูดว่า  

"พวกเราจะพักอยู่ท่ีน่ีชัว่คราวแค่ไม่ก่ีวัน พวกท่านไม่ต้องวุน่วายไป ขอเพียง 

ให้น้องสาวข้าพักผ่อนที่นี่ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ถูกรบกวนเป็นพอ"

หัวหน้าจดุพักม้าโค้งกายขานรบัทนัทีพลางโบกไม้โบกมอืไปทีด้่านหลงั 

อย่างกระตือรือร้น สั่งให้เจ้าหน้าท่ีไปช่วยขนสัมภาระลงจากรถและไป

ดูแลม้า

อันทีจ่รงิไยต้องให้พวกเขาท�าอะไรกันอกี เนือ่งจากคนท่ีตดิตามอยู่

ด้านหลังจ่างซุนซิ่นแต่ละคนต่างก�าลังเคลื่อนไหวท�าหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 

ถึงขั้นมีบางคนเข้าไปข้างในและควบคุมดูแลห้องครัวในจุดพักม้าเอาไว้

เรียบร้อยแล้วด้วยซ�้าไป
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ข้าวของเครือ่งใช้และอาหารการกินท้ังหมดล้วนต้องให้คนของสกุล

จ่างซนุจดัการดแูลด้วยตนเองท้ังสิน้ น่ีเป็นการเดนิทางออกจากบ้านด้วย

ระยะทางท่ีไกลแสนไกลของบตุรสาวสดุทีร่กัของท่านจ้าวก๋ัวกงสองสามภีรรยา  

ด้วยกลัวว่านางจะไม่คุ้นชินจึงจัดเตรียมมาเป็นพิเศษ

แน่นอนว่าจ่างซนุซิน่ย่อมต้องกระท�าตามด้วย ดงันัน้ตลอดทางมาน้ี 

จึงจดัการเชน่นีม้าตลอด พยายามท�าให้การเดนิทางครัง้นีถ้งึแม้ตวัจะอยู่

ในพ้ืนท่ีห่างไกลความเจริญ แต่ก็เหมือนว่ายังอยู่ในเมืองหลวงดังเช่นที่

เคยเป็นมา ถึงเวลาตอนทีก่ลบัไปจะให้น้องสาวของเขาผ่ายผอมลงแม้แต่

เพียงนิดไม่ได้

ท่ามกลางความเร่งรีบวุ่นวายจ่างซุนเสินหรงลงมาจากรถม้าแล้ว 

จ่างซุนซิ่นก้าวไปข้างหน้าและเข้าไปข้างในพร้อมกับนาง 

หัวหน้าจุดพักม้าเพียงช�าเลืองมองเงาร่างสตรีที่อยู่ภายใต้เสื้อคลุม

กันลมเดินเย้ืองย่างไปอย่างแช่มช้าภายใต้การคุ้มกัน เขาก็รู้แล้วว่า 

รองเสนาบดีกรมโยธาผู้นี้ไม่ได้กล่าวโอ้อวดเกินจริงแต่อย่างใด ตนเองจึง

ไม่กล้าเกียจคร้านละเลยแม้แต่นิด จากนั้นก็พลันนึกขึ้นได้ว่าในเรือนพัก

ยังมีคนอื่นๆ อยู่อีก จึงรีบเข้าไปจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อจะได้ให้บริเวณ

โดยรอบของที่พักสตรีผู้สูงศักดิ์ท่านนี้มีเพียงความเงียบสงบ

หลงัจากยุ่งวุ่นวายกับเรือ่งเข้าพักจนเสรจ็เรยีบร้อยก็เป็นช่วงบ่ายแล้ว

จ่างซุนเสนิหรงท่ีเร่งรบีเดนิทางมารูส้กึเหน่ือยแล้วจรงิๆ นางกนิอาหาร 

อันประณีตอยู่ภายในห้องพัก มนี�า้แกงข้นกับชาหอมๆ พอรูส้กึว่าร่างกาย

เหนื่อยล้าเต็มทีจึงนอนลงไปทั้งเสื้อผ้าเช่นนี้ พักผ่อนสักครู่หนึ่ง

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเพียงไร ด้านนอกมีเสียงดังเอะอะ นางพลิกตัว 
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ตื่นขึ้นมา ได้ยินเสียงแหบห้าวของบุรุษพูดว่า "เป็นผู้สูงศักดิ์บ้าคนใดกัน 

ช่างเกะกะเสียจริง แล้วยังจะให้พวกเรายกพื้นที่ให้พวกเขาอีก?!"

"โอย สวรรค์โปรด ระวงัๆ หน่อยส ินัน่มาจากฉางอนัเชยีวนะ!" นีเ่ป็น

เสียงของหัวหน้าจุดพักม้า

"ประหลาดแท้ บนพ้ืนที่โยวโจวนี่ พวกข้าท้ังหลายเพียงยอมรับ 

ท่านผู้บัญชาการเท่านั้น คนอื่นๆ ไสหัวไปหิ้วรองเท้าที่ชายแดนให้หมด!"

"พอแล้วๆ เร็วเข้า อย่าได้มัวมาอยู่ที่นี่เลย!"

จ่างซนุเสนิหรงลกุขึน้แล้วลงจากเตียงไปผลกัหน้าต่างเปิดออกทันที 

เห็นที่มุมลานสวนมีเงาร่างหลายสายหายวูบไป

นบัว่าพวกเขาหนีได้เรว็ นางหยุดวิพากษ์วิจารณ์ในใจ แล้วเงยหน้าข้ึน 

มองท้องฟ้าที่มีเมฆบางๆ ดวงอาทิตย์ถึงกับคล้อยต�่าแล้ว

ตงไหลไปคราวน้ีหลายชัว่ยามแล้วยังไม่กลบัมาอกี จ่างซนุเสนิหรง 

คิดในใจว่า ไม่น่าจะเป็นเช่นน้ี เขาข่ีม้าดีไปด้วย แล้วก็เพียงไปส�ารวจ 

ล่วงหน้าเท่านั้น ไยถึงเสียเวลานานปานนี้ได้

ประตูพลันถูกเคาะ จื่อรุ ่ยท่ีอยู่ข้างนอกร้องเรียกอย่างร้อนใจ 

"ประมุขน้อยเจ้าคะ"

จ่างซุนเสินหรงหันกลับไป "เข้ามา"

จือ่รุย่ผลกัประตูเข้ามา ค�านับทหีน่ึงแล้วกล่าว "ตงไหลเกิดเรือ่งแล้ว

เจ้าค่ะ"

"อะไรนะ!"

จือ่รุย่รบีเล่าเรือ่งราวออกมาว่าเห็นตงไหลยังไม่กลบัมาสกัที นางจงึ

ส่งคนออกไปช่วยเหลือเหมือนเช่นที่เคยท�ามาตามปกติ ถึงได้รู้ว่าเขา 

ถูกทหารกองหนึ่งจับตัวเอาไว้ พูดมาถึงตรงน้ีนางก็มีท่าทางลังเล "คนที่
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จับตัวเขาเอาไว้อยากให้ผู้เป็นเจ้านายไปไถ่ตัวคน แต่คุณชายจัดการที่นี่

เสรจ็เรยีบร้อยก็ไปท่ีจวนว่าการในเมอืงแล้ว เกรงว่าในเวลาอนัสัน้นีค้งจะ

ยังกลับมาไม่ได้เจ้าค่ะ"

ในเมื่อจ่างซุนซิ่นถือพระราชโองการมาท่ีน่ี ก็ย่อมต้องไปแจ้งต่อ

ขนุนางท้องถ่ิน นีเ่ป็นสิง่ท่ีหลกีเลีย่งไม่ได้ มอืข้างหนึง่ของจ่างซนุเสนิหรง 

ดึงหน้าต่างปิดลง เดิมก็ไม่คิดจะรอเขาไปจัดการอยู่แล้ว "ข้าจะไปสัก 

เที่ยวหนึ่ง"
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ออกจากเมืองมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือสิบหลี่* มีท่ีตั้ง 

จวนบญัชาการทหารของโยวโจวอยู่ สดุถนนรอบด้านโล่งกว้างไม่มสีิง่อืน่ใด 

ยกเว้นเพียงสิ่งนี้ที่ยึดครองพ้ืนที่อยู่ หันหลังประจันกับเมืองอันโดดเด่ียว 

ท่าทางข่มขวัญผู้คน

เน่ืองจากประตูเมอืงเปิดช้าปิดเรว็ จ่างซนุเสนิหรงจงึน่ังรถม้าไปตามทาง 

โดยไม่หยุดแวะพักที่ใด ภายในเวลาอันรวดเร็วก็ไปถึงที่หมาย

พระอาทิตย์ก�าลังจะตก นางเลิกม่านรถขึ้น มองประตูใหญ่ที่ทั้งสูง

และกว้างของจวนบัญชาการทหารแห่งนั้น "คือที่นี่หรือ"

จื่อรุ่ยที่อยู่ด้านนอกรถขานรับ "ใช่เจ้าค่ะ"

ด้านหลงัรถม้าเป็นองครกัษ์ทีข่ีม้่าคุ้มกันอยู่สบิกว่าคน ตามท่ีพวกเขา 

รายงาน พวกของตงไหลหลายคนถูกน�าตัวมาที่นี่

3

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน 1 หลี่เท่ากับความยาว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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จ่างซนุเสนิหรงออกไปนอกรถอย่างไม่ลงัเลสกันดิ "เช่นน้ันรออันใดเล่า  

ยังไม่เข้าไปอีก"

ประตจูวนบญัชาการทหารเข้มงวดในการเข้าออก องครักษ์สองคน

จงึเข้าไปเจรจาก่อน ทหารท่ีเฝ้าประตถึูงได้ยอมให้เข้าไป พร้อมกันน้ันกม็ี

ทหารเข้าไปรายงานแล้ว

จ่างซุนเสินหรงไม่รอแม้เพียงชั่วขณะ ก้าวเท้าเข้าไปข้างในไม่หยุด

ในหมูเ่รอืนขนาดใหญ่ท่ีมลีานกว้างสร้างก�าแพงสูงล้อมรอบ มทีหาร

หน่วยหนึ่งก�าลังเฝ้าอยู่ที่นั่น ทันทีที่รู้สึกว่ามีคนเข้ามาก็พากันหันไปมอง 

ก่อนเห็นองครักษ์กลุ่มหน่ึงท่ีเดินน�าหน้าแยกออกเป็นซ้ายขวาเปิดเป็น 

ทางสายหนึ่ง หลังจากยืนอย่างมั่นคงแล้วก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งก้าวออกมา

จากทางด้านหลัง

จ่างซุนเสนิหรงมาอย่างเร่งรบีไม่ทันได้สวมเสือ้คลมุกันลม ทัง้ไม่ได้

สวมหมวกคลุมปิดบัง เพียงสวมกระโปรงเอวสูงผูกไว้หลวมๆ ดูสง่างาม

อย่างเป็นธรรมชาติ คิ้วและดวงตาประหน่ึงวาดขึ้น ไม่ว่ายืนอยู่ตรงท่ีใด 

ก็ท�าให้คนทั้งกลุ่มมองเป็นตาเดียวแล้ว

ที่มุมของอีกฟากหน่ึงมีหลายคนยืนขึ้นมาในทันที ต่างมองมา 

ทางนางแล้วก็คุกเข่าลง ซึ่งก็คือพวกตงไหลนั่นเอง "ประมุขน้อย!"

จ่างซุนเสินหรงเห็นหลายคนน้ันปลอดภัยดี ถึงได้มองไปท่ีทหาร

หน่วยนั้น "พวกเขาอาศัยอ�านาจใดมาจับคน"

ตงไหลตอบว่า "พวกเขาบอกว่าพวกเราฝ่าเข้าภูเขาข้ามแม่น�้ามา

เช่นนี้ ท่าทางดูน่าสงสัย แล้วยังเป็นคนแปลกหน้าอีก จ�าเป็นต้องพาตัว

กลับมาสอบสวนขอรับ"

จวนบัญชาการทหารมหีน้าทีดู่แลรกัษาความสงบเรยีบร้อยในพ้ืนท่ี 
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ฟังดแูล้วไม่อาจต�าหนิได้ว่ากระท�าหนกัเกินไป จ่างซนุเสนิหรงแค่นเสยีงเฮอะ 

เบาๆ คราหนึ่ง แต่ที่สุดแล้วก็ไม่ได้พูดอะไร

ในช่วงเวลานี้เองทหารเฝ้าประตูที่ไปรายงานก็ออกมาจากโถง

ว่าการแล้ว ที่ออกมาพร้อมกันยังมีชายฉกรรจ์บึกบึนแข็งแรงผิวด�าคล�้า 

ซึ่งที่ด้านหลังมีทหารสองนายถืออาวุธตามมาติดๆ

ครั้นมาถึงตรงเบื้องหน้า สายตาของชายฉกรรจ์ก็อดไม่ได้ที่จะมอง

ไปทั่วร่างของจ่างซุนเสินหรงรอบหนึ่ง แล้วถึงก�าหมัดประสานมือ "โปรด

แจ้งสถานะให้ชัดเจนด้วย"

เรือ่งเลก็น้อยเพียงนีไ้ม่ต้องล�าบากให้จ่างซนุเสนิหรงเอ่ยปาก จือ่รุย่ 

ก็ขึน้ไปข้างหน้า ย่ืนเอกสารทีเ่ตรยีมไว้เรยีบร้อยก่อนแล้วให้ "จวนจ้าวก๋ัวกง 

แห่งฉางอัน สกุลจ่างซุน"

คงเป็นเพราะคิดไม่ถึง ชายฉกรรจ์จึงเหลือบมองจื่อรุ่ย แล้วรู้สึกว่า

ดูไม่เหมือนพูดโอ้อวดจึงรับเอกสารไปพลิกอ่านทันที เป็นหนังสือสัญญา

ขายตัวเป็นทาสในเรือน เขาหันไปทางด้านหลังแล้วผงกศีรษะคราหนึ่ง 

ทหารกลุ่มนั้นได้รับสัญญาณก็กลับเข้าโถงว่าการในเรือนใหญ่ไป

เขาส่งเอกสารคืนให้จื่อรุ่ย กล่าวอย่างชัดเจนว่า "เม่ือเป็นเช่นนี้ 

พวกท่านก็สามารถพาคนไปได้แล้ว" พูดจบทหารสองนายทีด้่านหลงัของเขา 

ก็เดินไปตรงหน้าตงไหล คืนอาวุธให้พวกเขา

จ่างซนุเสนิหรงไม่กล่าววาจา เพียงเบือนหน้าไปเลก็น้อย เหลอืบมอง 

ไปทางนายทหารผู้นั้น และเม้มริมฝีปากขึ้นมา

จือ่รุย่เหน็สหีน้าท่าทางนีก็้รูแ้ล้วว่าผูเ้ป็นนายมคีวามไม่พอใจ จงึพูด

ทนัทีว่า "จบัคนของพวกเรามาแล้ว แค่พูดประโยคเดียวนีก็้คดิจะส่งคนไป

แล้วหรือ"



35เทียนหรูอวี้

ชายฉกรรจ์มองดูจ่างซนุเสนิหรง แล้วก็มองเลยไปยังอาวุธหลายชิน้

ที่เพ่ิงถูกส่งคืนกลับไป ทางจวนบัญชาการทหารได้ตรวจสอบอย่าง

ละเอียดแล้ว อาวุธหลายชิ้นน้ันไม่ใช่อาวุธทางทหาร องครักษ์ของจวน 

ใช้ดาบก็เพียงพอแล้ว ดูจากลักษณะของดาบก็รู้แล้วว่าผลิตขึ้นที่ฉางอัน 

เวลาน้ีได้รับทราบแล้วว่าหลายคนน้ีเป็นบ่าวรับใช้ในเรือนท่ีมาจาก 

จวนจ้าวกั๋วกงแห่งฉางอัน พอเอามาเทียบกันแล้ว ก็เพียงพอจะพิสูจน์ว่า

พวกเขาไม่ใช่พวกศัตรูที่น่าสงสัยอะไรเช่นนั้น

ถึงแม้จะไม่รู้ความเป็นมาของหญิงสาวอายุน้อยที่อยู่ตรงหน้านี้  

แต่ดจูากลกัษณะนางแล้วฐานะในจวนจ้าวก๋ัวกงคงไม่ต�า่ต้อยแน่ ชายฉกรรจ์ 

ครุ่นคิดอยู่ในใจว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้แข็งกระแทกแข็ง จึงรีบเปล่ียนท่าที 

ป้ันรอยยิม้ไปทางจ่างซนุเสนิหรงพลางประสานมอืคารวะอย่างจริงจงั "ได้ 

เป็นพวกเราที่ท�าผิดไปแล้ว ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัย"

นีค่่อยดเูหมอืนภาษาคนพูดหน่อย จ่างซนุเสนิหรงหันไปมองตงไหล 

เขาพาคนเดินเข้ามาและยืนก้มหน้าอยู่ตรงเบื้องหน้านางแล้ว

"กลับไปแล้วค่อยว่ากัน" นางคิดว่าตงไหลต�าหนิตนเองที่ท�าให้ 

เกิดปัญหาแทรกซ้อนขึน้มา จงึไม่พูดอะไรให้มาก เพ่ิงหันหน้าก�าลงัจะไป

ก็เหลือบไปเห็นที่มุมหน้าผากของเขา ฝีเท้าของนางหยุดชะงักทันที  

"เงยหน้าขึ้น"

ตงไหลได้ยินค�าสั่งก็เงยหน้าขึ้น

จ่างซนุเสนิหรงเห็นท่ีมมุหน้าผากของเขามรีอยแผลสายหน่ึงลากไป

จนถึงหางตา เลอืดเพ่ิงจะหยุดไหล ทัง้ยังบวมเป่งอยู่ อกีนดิก็จะท�าร้ายถึง

ดวงตาของเขาแล้ว นางจึงดูตามร่างกายของเขาอีกครั้ง เขาใช้มือซ้าย 

ถืออาวุธเอาไว้ ที่หลังมือขวาก็มีรอยแผลในลักษณะเดียวกัน ตรงข้อมือ 
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ก็มีรอยแผลแตกอีกสองรอยด้วย

ต่อให้เป็นคนโง่ก็ดูออกว่าแผลพวกนี้มาได้อย่างไร สายตาของนาง

กวาดไปทางชายฉกรรจ์ผู้นั้น "พวกเจ้ากล้าลงมือหรือ!"

ชายฉกรรจ์นิ่งอึ้งไป แล้วค่อยตอบกลับ "แค่รอยแส้ไม่กี่รอยเท่านั้น 

เขาไม่ยอมเชื่อฟัง แล้วก็ไม่ยอมพูดถึงที่มา นี่เป็นกฎของกองทัพ"

ดวงตาของจ่างซุนเสินหรงดุดันขึ้นทันที "กฎของกองทัพอันใด เขา

เป็นทหารของที่นี่หรือ!"

ชายฉกรรจ์ชะงักงันไปทันที ปากอ้าๆ หุบๆ ถึงกับสรรหาค�าพูดมา

โต้แย้งไม่ออกไปชั่วขณะ

จ่างซุนเสินหรงไม่อาจทนเฉยได้ ตงไหลไม่เพียงเป็นองครักษ์ 

ส่วนตัวของนางเท่านั้น เขายังต้องไปส�ารวจภูมิลักษณ์ให้กับนางด้วย  

ตอนน้ีมอืได้รบับาดเจบ็ ยังไม่ต้องพูดถึงดวงตาท่ีเกือบถูกท�าลาย ย่อมต้อง 

ท�าให้งานของนางล่าช้า เรื่องอื่นยังพอพูดกันได้ แต่เรื่องนี้นางไม่ยอมจบ

แน่

"ผู้ใดท�า" นางถามตงไหล

ตงไหลเอ่ยเตือนเสยีงเบาว่า "ประมขุน้อย พวกเขาเป็นหน่วยรักษาการณ์ 

นะขอรับ"

จ่างซนุเสนิหรงเลกิค้ิว "แล้วอย่างไรเล่า หน่วยรกัษาการณ์ก็สามารถ

ลงไม้ลงมืออย่างไร้เหตุผลได้หรือ"

ช่างน่าขัน! ข้าจ่างซุนเสินหรงไม่มีทางถูกข่มขู่ได้ส�าเร็จหรอก!

นางพลันช�าเลืองมองชายฉกรรจ์ผู้นั้นอีก "ผู้ใดท�า!"

ชายฉกรรจ์กลบัไม่ได้โง่ ตอบอย่างเลีย่งปัญหา "พวกเรากแ็ค่ท�าตาม

กฎหมาย หากท่านผู้สูงศักดิ์รู้สึกขุ่นเคือง จวนบัญชาการทหารสามารถ
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ชดเชยให้ตามกฎหมายเป็นเงนิหนึง่ร้อยเหวิน* ได้" ฟังจากน�า้เสียงของเขา 

ยังนับได้ว่ายอมอ่อนข้อให้แล้ว

"เงินรึ" จ่างซุนเสินหรงยื่นมือไปทางด้านข้าง

จื่อรุ่ยรีบหยิบถุงเงินจากในอกเสื้อวางลงไปบนมือจ่างซุนเสินหรง

นางรับมาแล้วก็โยนไปที่ข้างเท้าเขา ถึงกับเป็นเงินเต็มถุง

สกุลจ่างซนุของนางแม้แต่เหมอืงก็ยังม ีจะมาสนใจกับเงนิเพียงเท่านี ้

หรือ

"ในนี้มีมากกว่าร้อยเท่า พอที่จะให้เจ้ามอบตัวคนท่ีลงมือออกมา 

ได้หรือไม่"

ชายฉกรรจ์ยกเท้าขึน้เลก็น้อยเพราะความตกใจ แล้วมองนางอย่าง

ประหลาดใจ แน่นอนว่าย่อมไม่อาจเก็บเงนินัน้ขึน้มาได้ ท�าได้เพียงพูดว่า 

"ลงมือในช่วงเวลาที่ชุลมุนวุ ่นวาย เลยแยกไม่ออกว่าผู ้ใดเป็นผู ้ใด 

แล้ว!"

จ่างซุนเสินหรงกลอกตารอบหน่ึง "ก็ได้ เช่นน้ันคนท่ีออกค�าสั่ง 

พวกเจ้าคือใคร คงจะแยกได้ชัดกระมัง"

ชายฉกรรจ์มสีหีน้าแขง็ท่ือไปทนัทีอย่างช่วยไม่ได้ แวบแรกท่ีได้เหน็

สตรีผู้นี้เขาก็รู้สึกเพียงนางงดงามจนผู้คนต้องตะลึง ราวกับเดินออกมา

จากภาพวาดอย่างไรอย่างนั้น แต่เวลานี้กลับถูกท่าทางของนางขู่ขวัญ 

จนน่ิงงันไปแล้ว เขาเพียงอยากจะจบเรื่องให้รวดเร็ว จึงตัดสินใจพูดว่า 

"ข้า...ที่ออกค�าสั่งที่นี่ก็คือข้า!"

สายตาจ่างซนุเสนิหรงกวาดผ่านเขาไป "ดูจากชดุของเจ้า อย่างมากสดุ 

* เหวิน คือหน่วยต�่าสุดของเงินตราจีนสมัยโบราณ เป็นเงินเหรียญหลอมจากทองแดง มีรูตรงกลาง จึงนิยม 

น�ามาร้อยเชือกติดกันเป็นพวง เงินเหรียญ 1,000 เหวิน เมื่อร้อยเป็นพวงจะเรียกว่าก้วน ซึ่งแปลว่าพวง  

เงินหนึ่งก้วนคือเท่ากับ 1,000 เหวิน และหนึ่งก้วนมีค่าอย่างเป็นทางการเท่ากับ 1 เหลี่ยง (ต�าลึงเงิน)
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ก็เป็นแค่นายกอง จวนบัญชาการที่ใหญ่โตปานนี้ เจ้ายังมีคุณสมบัติ 

ไม่พอหรอก"

ชายฉกรรจ์ถูกตอกหน้าหงายไปแล้ว เขาไม่คิดเลยว่าสายตาของนาง 

จะน่ากลัวถึงเพียงนี้

นัยน์ตาด�าเป็นประกายของจ่างซุนเสินหรงกวาดมองไปโดยรอบ 

"เรียกคนที่เป็นหัวหน้าของพวกเจ้ามา"

ไม่มีผู้ใดตอบ ทหารทั้งกองในที่นั้นต่างเอาแต่จ้องมองนาง

จ่างซุนเสินหรงกวาดตามองรอบหนึ่ง แล้วสายตาก็พลันจับอยู่ที ่

โถงว่าการในเรือนใหญ่แห่งน้ัน พลันนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้ชายฉกรรจ ์

ผู้นี้ก็ออกมาจากข้างในนั้น เมื่อครู่ยังส่งทหารเข้าไปข้างใน คงจะต้องไป

รายงานสถานการณ์แน่นอน นางจึงยกเท้าแล้วเดินตรงไปที่นั่น

ตอนท่ีชายฉกรรจ์ไล่ตามไปก็สายเสียแล้ว เงาร่างอรชรของนาง

ประหน่ึงสายลมตรงดิ่งไปที่ประตูใหญ่ เท้าข้างหนึ่งยกขึ้นและก้าว 

เข้าไปแล้ว

ในห้องโถงปิดหน้าต่างอยู่ แสงค่อนข้างจะสลวัมวั ท่ีนีม่คีนอยู่กลุม่หนึง่ 

ด้วยเช่นกัน ทุกคนที่เดิมทีก�าลังพักผ่อนเพราะผลัดเปลี่ยนเวร บ้างยืน 

บ้างนั่งบ้างกัดแทะแผ่นแป้งและด่ืมน�้าอยู่ ชั่วขณะน้ีก็พลันส่งสายตา 

จับจ้องมา บรรยากาศตึงเครียดขึ้นทันที

"เอ่อ..." ชายฉกรรจ์ผู้นั้นไล่ตามมา เพิ่งจะร้องได้ครึ่งค�าก็กลืนกลับ

ลงไปทันควัน แล้วหยุดอยู่ที่หน้าประตู

สายตาของจ่างซุนเสินหรงกวาดมองไปรอบหน่ึง สีหน้าไม่มีความ

หวาดกลัวแม้แต่นิด "หัวหน้าของพวกเจ้าเล่า ให้เขาออกมา"

เครือ่งแต่งกายของคนกลุม่นีเ้หมอืนกับชายฉกรรจ์ผูน้ัน้ ล้วนถูกต้อง
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ตามระเบียบแบบแผน โดยสวมเสื้อเกราะทับเสื้อตัวสั้นแบบชาวหู*  

ที่สะดวกต่อการข่ีม้ายิงธนู ดูท่าล้วนเป็นพวกระดับนายกองท้ังสิ้น นาง

ตัดสินได้ว่าที่นี่ไม่เลวเลยทีเดียว นับเป็นจวนบัญชาการทหารท่ีใหญ่โต

จริงๆ

แต่เมื่อทุกคนได้ยินค�าถามต่างก็หันไปมองหน้ากันเลิ่กลั่ก แล้วก็

เอาแต่มองส�ารวจนางอย่างเปี่ยมด้วยความสนใจ ไม่มีใครพูดอะไร 

แม้แต่น้อย

ชายฉกรรจ์ผู้นั้นท่ีขวางนางไม่อยู่จึงเข้ามาถามอย่างจนปัญญา  

"ผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ ที่แท้ท่านจะท�าอะไรกันแน่"

"ท�าร้ายผู้บริสุทธ์ิ เจ้าว่าควรท�าเช่นไรเล่า" จ่างซุนเสินหรงกล่าว 

ย้อนกลับไป "ในเมื่อไม่อาจให้คนของข้าฟาดกลับคืนไปได้ ถ้าอย่างนั้น 

ก็เรียกหัวหน้าของพวกเจ้าออกมาขอโทษด้วยตนเองสิ"

ชายฉกรรจ์ผู ้นั้นเบิกตาโพลงแล้ว มีที่ใดกันที่ตีบ่าวรับใช้ของ 

บ้านหนึง่แล้วต้องให้ผูป้กครองของทัง้จวนบญัชาการออกมาขอโทษด้วย 

สตรีผู้นี้อายุยังไม่มาก เหตุใดถึงได้รับมือยากเย็นเพียงนี้!

จ่างซุนเสินหรงเองก็ไม่พูดไร้สาระให้มากความ พูดจบก็เดินเข้าไป

ข้างใน

อาจเป็นเพราะท่าทีในการกล่าววาจาคราวน้ีของนางหนกัหนาเกนิไป  

คนท่ีนั่งอยู่ในที่นั้นทั้งหมดจึงยืนข้ึน เหมือนกับต้นหอมที่ถูกถอนจาก 

ดินแห้งๆ พากันขวางทางไปของนางเอาไว้อย่างมิดชิด

* ชาวจีนเรียกตนเองว่า 'ชาวฮั่น' ส่วนชนชาติต่างๆ ที่อยู่นอกเขตก�าแพงใหญ่ออกไปเรียกรวมๆ ว่า 'ชาวหู'  

ซึ่งมีความหมายว่า 'ป่าเถ่ือน' ชนชาติต่างๆ เหล่าน้ีจะสวมเสื้อตัวสั้น แขนเสื้อกระชับรัดรูป ซึ่งเหมาะกับ 

การใช้ชีวิตบนหลังม้าที่ต้องขี่ม้ายิงธนูบ่อยๆ ผิดกับเสื้อผ้าชาวฮั่นท่ีบุรุษจะสวมเสื้อตัวยาวแขนกว้างใหญ่  

ต่อมาทหารจีนน�าแบบเสื้อผ้าของพวกชาวหูมาใช้ เพ่ือเวลาออกรบจะได้ไม่รุ่มร่าม เสื้อผ้าแบบน้ีจึงเรียกว่า 

'เสื้อแบบชาวหู' หรือ 'ชุดชาวหู'
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จ่างซุนเสินหรงชายตามอง "มีอันใด นี่คือกล้าท�าไม่กล้ารับ?"

องครักษ์ของนางก็ตามเข้ามาแล้ว เมื่อเห็นเช่นนั้นก็กรูเข้ามา

คุ้มครอง พวกท่ีอยู่ในทีน้ั่นน่าจะเป็นทหารท้ังหมด แล้วก็ยังมยีศต�าแหน่งด้วย  

เป็นพวกใจดมีเีมตตาท่ีใดกัน จงึเปลีย่นท่าทีจากผ่อนคลายเป็นหยิบอาวุธ

มาถืออยู่ในมือทันที ทางนี้ก็มาจากตระกูลขุนนางสูงศักดิ์ของฉางอัน 

ด้วยเหมือนกัน มือต่างกดอยู่บนดาบที่พกติดตัวมา 

หากต่อสู้กันขึ้นมาจริงๆ ก็คงจะแย่แล้ว ชายฉกรรจ์ผู้น้ันจึงรีบวิ่ง 

เข้ามาขวางอยู่ตรงกลางระหว่างท้ังสองฝ่าย "เอาล่ะๆ พวกเรามีอะไร 

ก็พูดจากันดีๆ ได้หรือไม่"

จ่างซุนเสินหรงยกมือขึ้นลูบจอนผม ถามกลับว่า "ข้าก็แค่อยากให้

หัวหน้าของพวกเจ้าออกมาพูดกับข้าเท่านั้น ใครกันที่ไม่พูดจากันดีๆ"

ชายฉกรรจ์ไม่เคยพบเจอสตรีตัวคนเดียวท่ีอยู่ภายใต้สถานการณ์

เช่นนี้แล้วยังสงบน่ิงได้มาก่อน แต่ด้วยสีหน้าท่าทางและน�้าเสียงเย่ียงนี้

เมื่อปรากฏบนร่างนางแล้วกลับดูเป็นธรรมชาติอย่างที่สุด เขาพูดไม่ออก 

แล้วก็ไม่อาจเสียมารยาทเข้าไปประชิดตัวนางได้ จึงได้แต่บังคับตนเอง

ให้ถอยไปสองก้าวแล้วค่อยขวางเอาไว้ต่อ

จ่างซนุเสนิหรงมองตรงต�าแหน่งท่ีน่ังของหัวหน้า ไม่สนใจพวกทหาร

ที่สกัดกั้นกีดขวางสายตาพวกนั้น ยังคงก้าวไปข้างหน้า

ชายฉกรรจ์ผูน้ัน้ขวางไปพลางถอยไปพลาง ถอยกรดูจนไปถึงกลุม่คน 

พวกเดียวกันท่ีปิดทางอยู่ จวบจนไม่มีทางให้ถอยได้อีกแล้ว สีหน้าเขา 

ก็ย�่าแย่มาก

"พอแล้ว"

จู่ๆ ก็มีเสียงบุรุษทุ้มต�่าดังมา
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ทันใดนั้นกลุ่มคนที่ขวางทางอยู่ก็กระจายตัวออกไปจนหมด

จ่างซุนเสินหรงหันหน้าไปตามเสียง ทางด้านขวามือห่างออกไป

ประมาณสบิกว่าก้าวมคีนนัง่อยู่ ตรงน้ันมชีัน้วางอาวุธสงูใหญ่ต้ังอยู่แถวหนึง่  

ท�าให้รอบด้านดูมืดสลัวยิ่งขึ้น นางเห็นเพียงเค้าร่างคนผู้นั้นท่ีเก็บเท้า  

นัง่อย่างตามสบายอยูห่น้าชัน้วางหนัหน้ามาทางนาง และก็ไม่รูว่้ามองอยู่

เช่นนี้มานานเท่าใดแล้วเหมือนกัน

ชายฉกรรจ์ผูน้ั้นก้าวเข้าไปหาอย่างรวดเรว็ พูดเสยีงเบา "ท่านหัวหน้า  

ท่านก็เห็นหมดแล้ว ข้าเองก็หมดปัญญาจริงๆ"

จ่างซุนเสินหรงได้สติกลับมา หันไปมองต�าแหน่งที่นั่งหัวหน้า ไม่มี

คนอยู่จรงิเสยีด้วย นางนกึว่าผูท่ี้เป็นหัวหน้าต้องนัง่ทีต่�าแหน่งหัวหน้าเสียอกี  

ใครเลยจะรู้ว่าเขากลับมาน่ังอยู่ในต�าแหน่งซึ่งไม่สะดุดตาอะไรเลยเช่นนี้ 

ตั้งแต่ข้าเข้ามาจนถึงตอนนี้ก็ดูอยู่อย่างนี้?

นางหันกลบัมาอกีหน จ้องเงาร่างท่ีถูกชายฉกรรจ์บงัไปกว่าครึง่ ท่ีเห็น 

อย่างชดัเจนทีส่ดุคอืชายเสือ้สดี�าถูกปล่อยลงให้คลมุน่องท่ีอยู่ในรองเท้าหนัง 

เอาไว้ มือข้างหนึ่งของเขาวางอยู่บนหัวเข่า เห็นข้อนิ้วอย่างชัดเจน

"ท่านหรือ" นางคิดในใจ นับว่ายอมโผล่หน้าออกมาแล้วสินะ

มอืข้างน้ันยกขึน้มา ชัว่ครูเ่ดียวชายฉกรรจ์ผูน้ั้นก็เดินออกไปด้านข้าง 

อย่างเชื่อฟังแล้ว

"ข้าเอง" เขากล่าว "ขออภัยด้วย เท่านี้ได้แล้วหรือไม่"

รอบด้านล้วนมองไปที่เขา โดยเฉพาะชายฉกรรจ์ผู้น้ันท่ีราวกับ 

เห็นภูตผีวิญญาณก็ไม่ปาน เหลือบมองเขาอยู่ตลอดเวลา

จ่างซนุเสนิหรงจ้องเขา ลกัษณะการพูดของคนผู้นีอ้อกจะตรงๆ ทือ่ๆ 

ท�าให้นางแปลกพิกลอยู่เล็กน้อย เหมือนว่าเขาคิดจะพยายามไกล่เกลี่ย
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แล้วก็รีบๆ ไล่นางกลับไปอย่างไรอย่างนั้น

คนผู้นั้นก็มองนางอยู่เช่นกัน

จ่างซนุเสนิหรงพลนัค้นพบว่าประกายตาของเขาด�ามดืย่ิงนกั ยามที ่

มองมาถึงกับดมูเีจตนาร้ายอยู่หลายส่วน เมือ่นางหร่ีตามองอย่างละเอยีด

กลับมองเห็นความคุ้นตาขึ้นมาเล็กน้อย ถึงขั้นที่ว่าแม้แต่เสียงก็ค่อนข้าง

คุ้นหูอยู่บ้าง

ทนัททีีเ่กดิความคิดน้ีขึน้มาเท้าก็ก้าวเข้าไปโดยไม่ต้องคดิ มุง่เดินไป 

ตรงหน้าเขา

คนผู้นั้นยังคงอยู่ในท่าน่ังตามสบายเช่นเดิม เมื่ออยู่ใกล้ๆ นางถึง

เห็นชัดเจนว่าข้างต้นขาของเขามีดาบท่ีสอดอยู่ในฝักเล่มหน่ึงวางพิงอยู่ 

มือข้างหนึ่งวางอยู่บนเข่า แขนอีกข้างวางอยู่บนโต๊ะข้างตัว บนนั้นยังมี

แผ่นหนังที่ใช้ป้องกันแขนและขาที่เพิ่งถอดออกมาวางเอาไว้

เมือ่เขาเหน็จ่างซนุเสนิหรงเข้ามาใกล้ก็เอนร่างไปทางด้านหลงัเลก็น้อย  

และเงยหน้าขึ้น

สายตาของจ่างซนุเสนิหรงกวาดไปทัว่ใบหน้าของเขาทีละเลก็ทลีะน้อย  

มองแล้วก็มองอีก ฉับพลันนั้นก็เบิกตาจนกลมโต

ทั้งสองต่างไม่ได้เอื้อนเอ่ยวาจาใด เพราะต่างก็คาดไม่ถึงว่าจะได้

พบหน้ากันอีกเช่นนี้

จ่างซุนเสินหรงถึงกับผงะถอยหลังไปครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัว สายตา 

ยังคงจบัจ้องอยู่บนร่างของเขาอย่างแน่วนิง่ นางก�าลงัคดิว่า นีม่นัเกิดอะไรขึน้  

เหตุใดเขาถึงได้มาปรากฏตัวอยู่ที่นี่!

"ประมขุน้อย คณุชายมาแล้วเจ้าค่ะ" จือ่รุย่ท่ีอยูป่ากประตูร้องเรียกเบาๆ

เสียงของจ่างซุนซิ่นดังตามมาอย่างรวดเร็ว "อาหรง! อาหรง!"
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รอบด้านเงียบกริบ เสียงเรียกอย่างร้อนใจของเขาจึงย่ิงดังชัดเจน

เป็นพิเศษ

จ่างซนุเสนิหรงได้สต ิดงึสายตากลบัจากร่างของบรุษุท่ีอยูต่รงหน้า 

แล้วหันกายเดินออกจากประตูไปอย่างรวดเร็วทันที

จ่างซนุซิน่เพ่ิงมาถึงหน้าประต ูก็เห็นชายแขนเสือ้ของน้องสาวพลิว้

ตามสายลมออกมาแล้ว

"ไป" นางเดินผ่านตัวเขาไปโดยไม่หันหน้ามองเสียด้วยซ�้า

จ่างซนุซิน่มองไปทางด้านหลงัของนางแวบหนึง่ เห็นเงาร่างของคน

นั่งอยู่ตรงนั้น ยังไม่ทันมองให้ชัดเจนก็รีบไล่ตามน้องสาวไป

เขารบีเร่งมาจากจวนว่าการโยวโจว เดมิทก็ีอยู่กันอย่างสงบดี จนกระท่ัง 

ได้ยินเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับเขาพูดคุยเกี่ยวกับการรักษาความสงบของ

โยวโจวและพูดถึงทหารรกัษาเมอืง จู่ๆ  ก็ได้ยินนามทีคุ่น้เคยอย่างกะทนัหนั  

จงึไม่พูดพร�า่ท�าเพลงเร่งกลบัมาท่ีจดุพักม้าเพ่ือตามหาน้องสาว ผลลพัธ์คอื 

ไปได้ครึง่ทางก็ได้ยินเรือ่งของตงไหลแล้ว และทีย่ิ่งกว่านัน้คือจ่างซนุเสินหรง 

ก็ไปที่จวนบัญชาการทหารด้วยตนเองแล้วด้วย เขาก็เลยไล่ตามมา

จ่างซุนเสินหรงเดินตรงดิ่งไปจนถึงนอกจวนบัญชาการถึงได้หยุด

ตงไหลกับจือ่รุย่ตามตดิอยู่ด้านหลงันาง ไม่กล้าถามและไม่กล้าพูด

อันใดทั้งนั้น

จ่างซุนซิ่นไล่ตามมาจนทัน "อาหรง เจ้าเห็นแล้วใช่หรือไม่ เจ้าคน

แซ่ซานนัน่กลบัอยู่ทีโ่ยวโจวด้วยเช่นกัน ตอนนีเ้ขารัง้ต�าแหน่งผูบ้ญัชาการ

ทหารรักษาเมืองของท้องถ่ินโยวโจว จวนบัญชาการแห่งนี้ก็คือที่ท�างาน

ของเขา!"

จ่างซุนเสินหรงเม้มริมฝีปากแน่น ดวงตากลอกไปมา ไม่รู้ว่าก�าลัง
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คิดสิ่งใดอยู่

"อาหรง?" จ่างซุนซิ่นเรียกนางค�าหนึ่งอย่างอดไม่อยู่

จ่างซนุเสนิหรงพลนัเหมอืนได้สติแล้ว หันหน้ากลับมาพูดว่า "ไม่ถูกสิ  

เหตใุดข้าต้องเป็นฝ่ายไปด้วย อกีอย่างข้าก็ไม่ใช่พวกทีไ่ม่ยึดเหตุผลเช่นนัน้!"  

นางพูดพลางสะบัดแขนเสื้อ ตั้งท่าจะหมุนตัวกลับไป

จ่างซุนซิ่นมือไวตาไวรีบฉุดนางเอาไว้ "อาหรง อย่าๆ"

จ่างซุนเสินหรงมุ่นคิ้วหันหน้ากลับมา

จ่างซุนซิ่นกลัวนางจะไม่สบายใจถึงได้ไม่ยอมให้นางกลับไปอีก 

พร้อมเอ่ยปลอบโยนเบาๆ "ฟังข้าเถอะ กลับไปก่อน ช้ากว่านี้ประตูเมือง 

จะปิดแล้ว นอกจากนี้เจ้าก็ยังมีเรื่องส�าคัญที่ต้องท�าอยู่นะ"

นี่เองจ่างซุนเสินหรงถึงได้หยุดลง แล้วหันกลับไปมองประตูใหญ่

ของจวนบญัชาการทหารอกีแวบหนึง่ พูดในใจว่า เสยีเปรยีบบรุษุผู้นัน้แล้ว!
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จ่างซุนซิ่นเริ่มปวดหัวเสียแล้ว

สาเหตท่ีุเลอืกโยวโจวในการเดินทางครัง้น้ี นอกจากทีน่ีจ่ะเหมาะสม

แก่การส�ารวจแล้ว ยังเป็นเพราะสกุลจ่างซนุต้ังใจจะหลกีเลีย่งสถานการณ์

อันสุม่เสีย่งในราชส�านักทีฉ่างอนัเป็นการชัว่คราวด้วย เพียงแต่เขาไม่เคย

คาดคิดมาก่อนว่าเพ่ิงจะมาถึงท่ีน่ีก็ท�าให้น้องสาวต้องพบกับศัตรูเก่า 

เข้าเสียแล้ว

ซานจงผู้น้ี เวลานั้นในหมู่ลูกหลานตระกูลสูงศักด์ิทั้งหลายก็ม ี

ชื่อเสียงไปทั่วทั้งสองเมืองหลวงว่าเป็นบุคคลท่ีร้ายกาจ โดดเด่นเป็นที่

สนใจของผูค้นแล้ว ทางสกุลซานเองก็เป็นตระกูลเล่ืองชือ่ท่ีมอี�านาจไปทัว่

ทุกหย่อมหญ้า ในฐานะที่เป็นการแต่งงานผูกสัมพันธ์ระหว่างตระกูล 

เก่าแก่ จ่างซุนเสินหรงได้แต่งกับเขาก็นับว่าได้คู่ครองที่สมกันดุจก่ิงทอง 

ใบหยก เพียงแต่เพ่ิงผ่านไปครึง่ปีสองคนน้ีก็แยกกันไปคนละทศิคนละทาง

4
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เสียแล้ว เรื่องนี้ช่างสร้างความตกตะลึงให้ผู้คนจริงๆ

ตอนแรกทีจ่่างซนุเสนิหรงกลบัมาบ้าน พออ้าปากก็บอกว่าสามตีาย

ไปแล้วนั้น จ่างซุนซิ่นไม่เชื่อสักนิดเดียว เพราะที่ไล่ตามจ่างซุนเสินหรง

กลับมาบ้านในวันน้ันด้วยยังมีทหารม้าซึ่งน่าจะคุ้มครองส่งนางกลับมา 

รวมถึงคนสนิทข้างกายของซานจง จ่างซุนซิ่นพบกับคนสนิทผู้น้ันเป็น 

การเฉพาะ ถึงได้รู ้ความเป็นไปโดยละเอียด ที่แท้ซานจงก็ไม่ได้ตาย  

แต่จากไปแล้วต่างหาก โดยมอบหนังสือขอแยกทางไว้แล้วก็ไปจากบ้าน

สกุลซาน คนสนิทผู้นั้นจึงมอบกระดาษให้เขาแผ่นหนึ่ง บอกว่าเนื่องจาก

ฮหูยนิจากมาอย่างรบีร้อนเกินไปจงึท�าตกไว้ พวกเขาไล่ตามมาตลอดทาง

ก็เพื่อเจ้าสิ่งนี้

บนกระดาษบันทึกสิ่งที่ซานจงชดเชยให้แก่จ่างซุนเสินหรงเอาไว้

ตามที่ราชส�านักมีกฎหมายระบุ สามีภรรยาทุกคู่ที่แยกทางกัน บ้านสามี

จะต้องมอบอาภรณ์และอาหารให้แก่ฝ่ายภรรยาเป็นเวลาสามปี บันทึก

แผ่นนีข้องซานจงกร็ะบไุว้ตรงๆ ว่าสิง่ทีม่อบให้จ่างซนุเสนิหรงก็คอื 'ทกุสิง่

ทุกอย่างท่ีเป็นของเขาในสกุลซาน' ต่อให้นางนั่งกินนอนกินอยู่เฉยๆ  

ก็เพียงพอให้จ่างซุนเสินหรงร�่ารวยไปชั่วชีวิตแล้ว

ตอนน้ีจ่างซุนซิ่นถึงได้เชื่อว่าซานจงไปจากบ้านสกุลซานแล้วจริงๆ 

หาใช่การจากไปอย่างธรรมดา แต่เป็นการสลดัทิง้ตระกูลใหญ่มากอ�านาจน้ี 

ไปเลย...จากไปอย่างหมดจดเกลี้ยงเกลา

หากจะด่าว่าซานจงแล้งน�้าใจไร้คุณธรรม ก็ยังไม่เคยพบเห็นบุรุษ

คนใดในใต้หล้านี้ท่ีจะใจกว้างกับภรรยาที่เลิกร้างกันไปแล้วได้ถึงเพียงนี้ 

ถึงอย่างน้ันซานจงก็พลิกโฉมหน้าเป็นคนไร้น�้าใจได้จริงๆ หลังแต่งงาน 

ไม่เคยมีความรู้สึกหรือค�าพูดดีๆ ระหว่างสามีภรรยาให้สักประโยคเดียว 
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ก็เอ่ยปากขอแยกทางได้ง่ายๆ แล้ว

จ่างซนุซิน่กลบัอยากจะด่าซานจงว่าเจ้าเล่ห์ย่ิงนัก! เขาสลัดทิง้สกุลซาน 

ไปเช่นนี้ ถ้าจะถามหาผู้รับผิดชอบก็ควรจะเป็นตัวซานจงสิ หากเกิดการ

พัวพันยืดเย้ือระหว่างตระกูลข้ึนมาก็จะดูเหมือนสกุลจ่างซุนไร้เหตุผล 

ไปสักหน่อย ขณะเดียวกันจ่างซุนซิ่นถึงขั้นค่อนข้างนับถือความใจกล้า 

บ้าบิ่นของซานจงที่บอกว่าไปก็ไปเลยด้วยซ�้า

ทางด้านสกุลซานนั้นเป็นอย่างไร เนื่องจากค�านึงถึงความรู้สึกของ

จ่างซุนเสินหรง สกุลจ่างซุนจึงตั้งใจจะไม่สืบสาวเอาความ ต่อมาเพียง

ได้ยินว่าผูอ้าวุโสของสกุลซานไม่อยากให้จ่างซนุเสินหรงจากไปอย่างทีส่ดุ 

เหมือนกับยังตั้งใจจะมาเยี่ยมเยียนที่จวนจ้าวกั๋วกงด้วยซ�้า แต่จ่างซุนซิ่น

ก็เพียงได้ยินมาเท่านั้น เนื่องจากในปีน้ันบ้านเมืองเกิดเร่ืองราวข้ึน

มากมาย ก่อนหน้าน้ันคือความพลกิผนัในการแต่งต้ังรชัทายาทของฮ่องเต้

องค์ก่อน จนเกือบจะยกก�าลังทหารไปรวมตัวคัดค้านกันอยู่รอมร่อแล้ว 

หลังจากนั้นชายแดนทางเหนือก็มีศัตรูจากภายนอกรุกรานเข้ามา

ท่ามกลางสถานการณ์ที่โกลาหลในราชส�านัก สกุลจ่างซุนและ 

สกุลซานต่างยุ่งอยู่กับการรับมือ ชั่วขณะน้ันไม่ว่าใครก็ไม่อาจไปจัดการ

กับใครได้ และการท่ีตระกูลใหญ่มากอ�านาจแยกทางกัน ซึง่เดมิน่าจะเป็น

คลื่นใต้น�้าขนาดใหญ่ยักษ์น้ีก็ไม่ค่อยมีผู้ใดไปสนใจมากนัก เร่ืองราวจึง

ผ่านพ้นไปเช่นนี้เอง

พริบตาเดียวก็สามปี เบื้องบนเบื้องล่างท้ังตระกูลล้วนยอมรับกัน

เป็นนยัๆ อย่างไม่ต้องพูดกันว่าคนผูน้ัน้ก็คือ 'ตาย' ไปแล้ว จะได้หลกีเลีย่ง

การย่ัวโทสะบรรพชนน้อยของบ้านให้เสยีอารมณ์ ผูใ้ดจะไปคาดคดิได้ว่า

คนผู้นั้นในตอนนี้ถึงกับเป็น 'ศพคืนชีพ'
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ภายในห้องพักแขกทีจ่ดุพักม้า พอจ่างซนุซิน่คดิถึงตรงนีค้ิ้วทีข่มวดมุน่ 

ของเขาก็ยังไม่คลาย

ไม่รู ้ว่าคนแซ่ซานน่ันท�าได้อย่างไร ถึงได้เป็นผู้บัญชาการทหาร 

รักษาเมืองอยู่ที่นี่ได้นานปานนี้โดยไม่มีข่าวคราวแม้แต่นิดเดียว

เขามองไปทางด้านข้าง จ่างซุนเสินหรงนั่งอยู่ข้างโต๊ะสี่เหลี่ยม 

ตัวเล็กๆ ก�าลังก้มหน้าดูหนังสือม้วนนั้นที่อัญเชิญออกมาจากกล่องไม้ซึ่ง

ตกทอดมาจากบรรพชน นบัแต่กลบัมาจากจวนบญัชาการทหารก็ไม่เหน็นาง 

มีรอยยิ้มบนใบหน้ามาสองวันติดกันแล้ว

ตัง้แต่เลก็จ่างซนุซิน่ก็ทะนถุนอมน้องสาวผูน้ี้มาโดยตลอด แต่ยามนี้ 

เพราะเขากลัวว่านางจะอ่านตัวอักษรในม้วนหนังสือไม่เข้าหัว ซึ่งนั่นจะ

เป็นการท�าลายเรือ่งส�าคญัไป จงึเข้าไปใกล้แล้วพูดว่า "อาหรง ถ้าหากเจ้า

รู้สึกอึดอัดไม่สบาย ข้าก็จะให้จวนว่าการของโยวโจวออกค�าสั่งห้ามให้ 

คนของจวนบัญชาการนั่นเข้าใกล้พวกเรา อยู่ห่างจากเจ้าคนแซ่ซานนั่น 

ไกลเท่าไรก็ยิ่งดี"

จ่างซนุเสนิหรงเงยหน้าขึน้มาจากม้วนหนังสอื "เหตใุดข้าต้องอดึอดั 

ข้าไม่ได้ท�าผดิอะไรเสยีหน่อย ท่ีควรจะอดึอดัคอืเขาต่างหาก จะให้หลีกเลีย่ง 

ก็คือเขาหลีกเลี่ยงถึงจะถูก หากท�าตามที่พ่ีว่ามาจริง กลับจะดูเหมือน 

ข้าใส่ใจเขามากอย่างไรอย่างนั้น"

สายตาของจ่างซุนซิ่นวนเวียนอยู่ที่ใบหน้าของนาง "เจ้าไม่ใส่ใจ?"

"ไม่ใส่ใจ" จ่างซุนเสินหรงก้มหน้าลงอ่านม้วนหนังสือต่อไป

พอดท่ีีนอกประตมูผีูต้ดิตามคนหน่ึงเข้ามา แจ้งว่า "ผูว่้าการโยวโจว 

ส่งคนมาเชิญคุณชายขอรับ"

จ่างซนุซิน่ลกุข้ึน เขามองจ่างซนุเสนิหรงอกีครัง้ เหน็นางดูคล้ายปกติดี 
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ก็วางใจลงได้บ้าง "ในเมือ่เจ้าไม่เป็นอะไรก็ดแีล้ว ข้ายังต้องไปพบผูว่้าการ

โยวโจวสักหน่อย ตอนนี้ต�าแหน่งข้าหลวงใหญ่มณฑลโยวโจวว่างอยู่  

ทีเ่ป็นผูด้แูลอยู่ในตอนนีก็้คอืผูว่้าการ ต่อจากนีง้านของพวกเรายังจ�าเป็น

ต้องขอยืมความช่วยเหลือจากเขา"

จ่างซุนเสินหรงส่งเสียงตอบรับไปตามเรื่อง และคอยฟังเสียงเขา

ออกจากประตูไป

รอจนในห้องเงียบสงบแล้วนางก็ปิดม้วนหนังสือในมือลง อันที่จริง

นางก็นึกถึงเหตุการณ์ในจวนบัญชาการทหารอยู่ก่อนแล้ว ตอนน้ันเขา 

นั่งอยู่ที่นั่นมองนางอยู่ตั้งนานมันหมายความว่าอย่างไรกัน

นางย่ิงคดิก็ย่ิงรูส้กึไม่ถูกต้อง จงึคว้าเบาะนุ่มทีพิ่งอยู่มาขว้างออกไป

"ประมขุน้อย?" จือ่รุย่ได้ยินเสยีงความเคลือ่นไหวก็เดนิจากนอกประตู 

เข้ามาดู

จ่างซนุเสนิหรงน่ังคกุเข่าตวัตรง แสร้งท�าเป็นว่าเมือ่ครูน่ีไ้ม่ได้ท�าอนัใด 

ทั้งนั้น แล้วถามอย่างไม่ใส่ใจนักว่า "บาดแผลของตงไหลดีแล้วหรือ"

"ก�าลังพักรักษาตัวอยู่เจ้าค่ะ"

"ไยเจ้ายังไม่ไปดูแลอีก"

จื่อรุ่ยรีบขานรับ แล้วผละไปจากหน้าประตู

จ่างซุนเสินหรงเอาเบาะนุ่มใบนั้นมาขว้างออกไปอีกรอบหนึ่ง

ทันใดนัน้ท่ีด้านนอกก็มเีสยีงตะโกนของบรุษุซึง่ดงัราวฟ้าผ่าดงัข้ึนมา  

"เรว็เข้าหน่อย! คนก�าลงัจะมาถึงแล้ว...ไปๆๆ ไม่ต้องไปสนใจผูส้งูศกัดิบ้์า

พวกน้ี รบกวนพวกเขาจะนับเป็นอันใดได้ ท�าเรื่องพลาดสิถึงจะร้ายแรง 

ถึงตาย!"

เสียงนี้แหบห้าวมาก ทันทีที่ได้ยินจ่างซุนเสินหรงก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่
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ก็คอืเสยีงของคนท่ีรบกวนนางจนต่ืนในวันน้ัน นางเก็บม้วนหนังสือข้ึนแล้ว 

เดินไปที่ข้างหน้าต่าง

ทีม่มุของลานเรอืนมชีายร่างใหญ่หนวดเคราครึม้โผล่พรวดออกมา 

ก�าลงัตะโกนโหวกเหวกอย่างฮกึเหมิไปทางด้านหลงั "เรว็ส!ิ ให้ตายเถอะ! 

แข้งขาอ่อนปวกเปียกหมดแล้วรึ!"

ขณะจ่างซุนเสินหรงพิงหน้าต่างดูอยู่องครักษ์ผู้หนึ่งก็เข้ามาอย่าง

เงียบเชียบ ขอค�าชี้แนะว่าจะขับไล่พวกเขาไปดีหรือไม่ นางส่ายหน้าแล้ว

ส่ังให้พวกเขาล่าถอยไปให้หมด การส�ารวจภูมลิกัษณ์ทีด่งีามถูกถ่วงเวลา

ให้ล่าช้าไปแล้ว นางก�าลังไม่มีท่ีให้ระบายความโกรธเกรี้ยวพอดี ตอนนี้

ในเมื่อมาเจอหนทางระบายความขุ่นเคืองแล้ว ขอเพียงยังได้ยินถ้อยค�า 

ที่ไม่เคารพอีกสักค�าเดียว นางจะต้องจับเจ้าคนปากไม่มีหูรูดนี่มาสังหาร

เพื่อประกาศศักดาเสียบ้าง

ชายร่างใหญ่หนวดเคราครึ้มยังไม่ทันได้อ้าปากพูดอีกรอบ นอก 

ลานเรือนก็มีเสียงคนตะโกนดังมาแต่ไกล "มาแล้วๆ!"

ตามมาติดๆ ด้วยเสียงม้าร้อง มีคนจากข้างนอกเข้ามาในจุดพักม้า 

ไม่ใช่แค่คนเดียว เสียงฝีเท้าน้ันดังสะท้อนก้อง เมื่อฟังอย่างละเอียด 

ก็เหมอืนเป็นเสยีงของม้าย�า่ไปบนพ้ืน ผสมปนเปด้วยเสยีงอาวธุกับเกราะ

กระทบกัน

จ่างซุนเสินหรงมองไปตามเสียง มีทหารกองหน่ึงเดินผ่านระเบียง

ทางเดนิเข้ามาในลานเรอืนแล้วจรงิๆ ผูท่ี้น�าหน้ามายังคุน้ตามากเสยีด้วย 

ไม่ใช่ชายฉกรรจ์ในจวนบญัชาการทหารท่ีคอยขวางทางนางอยู่นานผูน้ัน้

หรือไร!

พอชายร่างใหญ่หนวดเคราครึม้เหน็เขาก็ตะโกนว่า "หสูอือ ีเป็นเจ้าหรอื 
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ที่มารับคน?!"

ชายฉกรรจ์ตอบกลับ "ผายลมสิ! ผู้ที่มาไม่ใช่แค่ข้า!"

จ่างซุนเสินหรงมองค้อนสองคนนั้นแวบหนึ่งแล้วเบือนหน้าไป

เมื่อมองจากหางตานางก็เห็นชายร่างใหญ่หนวดเคราคร้ึมผู้น้ัน 

วิ่งไปอย่างรวดเร็วราวกับสายลม

"ท่านผู้บัญชาการซาน ท่านมาด้วยตนเองเชียวหรือ!" น�้าเสียงเขา

เปี่ยมไปด้วยความเคารพยกย่องสุดจะเปรียบขึ้นทันที

"อืม"

นางหันหน้าไปมองทันที ผู้ท่ีเลี้ยวผ่านประตูระเบียงเข้ามาคือบุรุษ

ที่หนีบดาบไว้ใต้แขน เขาเดินเข้ามาอย่างเชื่องช้า

ในมือของเขาถือกระดาษท�าจากใยปออยู่แผ่นหน่ึง ก�าลังก้มหน้า 

ดูอยู่ ยามนี้เขาสวมชุดชาวหูรัดเอวสีด�าทั้งชุด เกล้ามวยเรียบร้อย สูงสง่า

ประหน่ึงต้นสน อาจเนื่องจากนิสัยระแวดระวัง หลังจากหยุดยืนนิ่ง 

เขาก็เงยหน้าขึ้นกวาดตามองในลานเรือน เพียงประเดี๋ยวเดียวสายตา 

ก็กวาดมาที่หน้าต่าง

สายตาของจ่างซุนเสินหรงสบประสานกับสายตาของเขาพอดี  

นางพลันยันกรอบหน้าต่างยืดตัวตรงอย่างไม่รู้ตัว

ซานจงก็เหมือนกับเมื่อก่อนน้ี ใบหน้าคมสัน เคร่ืองหน้าคมคาย

ชัดเจน สายตาคมกริบ ร่างกายเหมือนกับแฝงไว้ด้วยความพยศอยู ่

ตลอดเวลา

จู่ๆ  นางก็นกึถึงเรือ่งของบ่ายวันหน่ึงเมือ่นานมากแล้วข้ึนมา มารดา

ของนางน�าภาพเหมอืนภาพหนึง่มาทีห้่องนาง เอามาให้นางดดู้วยท่าทาง

ลับๆ ล่อๆ นางชายตาดูแวบหน่ึงแล้ววิจารณ์อย่างไม่เห็นส�าคัญว่า  
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'ไม่เลว'

มารดานางย้ิมพลางพูดว่า 'ข้ายังไม่รู้จักเจ้าหรือไร สามารถพูดว่า 

'ไม่เลว' ออกมาเช่นนี้ นั่นก็เท่ากับพอใจมากแล้ว'

นางไม่ได้ยอมรับ เพียงแต่ก่อนท่ีมารดาจะเก็บภาพเหมือนไปนาง

ก็ยังลอบดูเงียบๆ อีกหลายครั้ง

เป็นภาพใบหน้าด้านข้างของบรุษุผูห้น่ึง ลายเส้นคมกรบิประหนึง่ดาบ  

ดูโดดเด่นห้าวหาญไม่ธรรมดาเลย ว่ากันว่าเป็นอาจารย์สอนวาดภาพที่

ทุ่มเทความพยายามถึงได้ลอกภาพจากลั่วหยางมาให้นางดูได้

ต่อมาตอนท่ีนางแต่งงานได้ยืนอยู่ข้างๆ เขา ภาพท่ีเห็นยาม 

ลอบมองก็คือใบหน้าด้านข้างนี้เอง

ใบหน้านี้นางจดจ�าได้อย่างชัดเจนมาก ดังน้ันต่อให้เขากลับจวน

เป็นระยะเวลาสั้นๆ จ�านวนน้อยครั้งมาก ต่างฝ่ายต่างพบหน้ากันอย่าง

กะทนัหันเพียงไม่ก่ีหน นางก็ยังจดจ�าเขาได้ในทันทท่ีีเห็นในจวนบญัชาการ

ช่วงเวลาสบตานี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาเท่านั้น ซานจง

ก็หันหน้าไปแล้ว "ของเล่า"

ชายร่างใหญ่หนวดเคราครึ้มตะโกนทันที "เร็ว! ส่งของได้แล้ว!"

พวกเดียวกันอีกหลายคนที่เขาตะโกนเร่งรัดเมื่อก่อนหน้านี้ค่อยๆ 

โผล่ออกมาจากมุมของลานเรือนทีละคน ผลักๆ ดันๆ กลุ่มคนที่ปล่อยผม 

ยาวรุงรังแต่งกายแปลกแยกท่ีถูกคุมขังเอาไว้ คนกลุ่มนั้นถูกมัดด้วย 

เชือกเส้นเดียวโยงไว้ด้วยกัน ราวกับเป็นปลาตายที่ถูกลากเข้ามาอย่างไร

อย่างนั้น

กระดาษท่ีอยู่ในมือของซานจงถูกโยนไปให้หูสืออี "ไปบอกให้

หัวหน้าจุดพักม้าปิดประกาศได้แล้ว"
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หูสืออีจากไปแล้ว ชายร่างใหญ่หนวดเคราครึ้มเดินมาตรงหน้า 

ซานจงอีกสองก้าว ท่าทางยโสโอหังก่อนหน้าน้ีได้หายไปจนหมดสิ้น  

มิหน�าซ�้ายังย้ิมแย้มแทนอีกด้วย "ท่านผู้บัญชาการซาน มีท้ังหมดห้าคน

ขอรับ สองคนเป็นชาวซี* อีกสามคนเป็นชาวชี่ตาน** พวกเราจับได้จากที่

ชายแดนนั่น"

เขาผงกศีรษะ "ท�าได้ไม่เลว"

ชายร่างใหญ่หนวดเคราครึม้มสีหีน้าดอีกดใีจขึน้มาทนัที ราวกับได้

รับการยกย่องชมเชยจากสวรรค์ครั้งใหญ่

ซานจงยกดาบขึน้มา "ส่งของเสรจ็แล้วก็ไปรบัรางวลัท่ีจวนบญัชาการ 

ของข้า ข้าอยากตรวจดูที่พักของพวกเขาสักรอบหนึ่ง"

ชายร่างใหญ่หนวดเคราครึ้มรีบชี้ทางให้ซานจงพลางเอ่ยพล่ามว่า  

"ก็ไม่รู ้ว ่าไฉนถึงได้มีผู ้สูงศักดิ์บ้ากลุ ่มหนึ่งโผล่มา ยึดครองสถานท่ี 

ไปจนหมด ท�าเอาพวกข้าได้แต่ต้องย้ายไปที่ซอกลับตาคนตรงมุมนั้น"

"เช่นนั้นหรือ" ซานจงหัวเราะ แล้วก็เดินไปทางด้านที่อีกฝ่ายชี้บอก

จ่างซุนเสินหรงที่ดูอย่างเงียบๆ จนถึงตอนนี้จึงจ้องไปทางทิศท่ีเขา

เดินไป หวนคิดถึงเสียงหัวเราะนั้นของเขาแล้ว จู่ๆ นางก็หัวเราะออกมา

เช่นกัน ชายเสื้อพลิ้วสะบัดลอยขึ้น ก่อนหันกายออกไปจากห้อง

ชายร่างใหญ่หนวดเคราครึม้ก�าลงัส่งตัวคนหลายคนน้ันให้กับทหาร

* ชาวซี คือชนต่างเผ่าที่แยกสายออกมาจากชาวเซียนเปย มีบรรพบุรุษร่วมกับชาวเซียนเปยเผ่าอวี่เหวินและ

ชาวชี่ตาน เคยสวามิภักดิ์ชาวเซียนเปยเผ่ามู่หรงและชาวเซียนเปยเผ่าทั่วป๋า ชาวซีส่วนใหญ่ด�ารงชีพด้วยการ

ล่าสัตว์และท�าปศุสัตว์

** ชาวชี่ตาน คือชนเผ่าเร่ร่อนสมัยโบราณ เป็นชนเผ่าท่ีท�าการเกษตรควบคู่กับการท�าปศุสัตว์ มีบรรพบุรุษ 

ร่วมกับชาวซแีละชาวเซียนเปยเผ่าอว่ีเหวิน ในช่วงปลายราชวงศ์ถัง เยียลวีอ่าเป่าจ ี ข่านของชาวชีต่านได้ก่อต้ัง 

แคว้นชี่ตาน ซึ่งต่อมาเยียลวี่เต๋อกวง ฮ่องเต้องค์ที่สี่ของแคว้นชี่ตานได้เปลี่ยนชื่อเป็นราชวงศ์เหลียว
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ท่ีซานจงพามา ทันใดนั้นก็เห็นหญิงสาวเดินออกมาจากห้องพักแขก 

ห้องใหญ่ที่อยู่ไกลๆ ห้องนั้น กระโปรงยาวลากพื้น แขนพาดผ้าคลุมไหล่

เน้ือบางเอาไว้ เดินผ่านข้างตัวเขาไปโดยสายตาไม่เหลือบแลด้านข้าง

แม้แต่น้อย เขางุนงงไปชั่วขณะ ก่อนโพล่งถามว่า "ผู้ใดกัน"

"ผู้สูงศักดิ์ที่เจ้าเคยด่าว่า"

ชายร่างใหญ่หนวดเคราครึม้ตะลงึงันไปแล้ว และก็มองดนูางผ่านไป 

เช่นนี้เอง

เวลานีจ่้างซนุเสนิหรงไม่มอีารมณ์ไปสนใจคนผูน้ัน้ นางเพ่ิงจะผ่าน

ลานเรอืนออกไปก็มอีงครกัษ์สองคนตามมาอย่างเงยีบๆ แล้ว ก่อนพวกเขา 

จะถูกนางขับไล่ออกไปอีกครั้ง 

จ่างซนุเสนิหรงเดินผ่านระเบยีงยาวไปเพียงผูเ้ดยีว จนกระทัง่ถึงมมุ

ที่ห่างไกลลับตาผู้คนมากที่สุด เห็นห้องชั้นล่างที่อยู่ติดๆ กันหลายห้อง 

ประตเูปิดอยู่ทกุบานคล้ายว่าถูกเตะเปิดออก แม่กุญแจห้อยเอยีงกระเท่เร่ 

ดูใกล้จะร่วงลงมาเต็มที

นางเพิ่งจะเดินเข้าไปใกล้ บุรุษในชุดด�าผู้หนึ่งก็ก้มหน้าเดินออกมา

จากห้องที่อยู่ตรงกลาง

จ่างซุนเสินหรงชนเข้ากับเขาพอดี ห่างมาหลายก้าวถึงค่อยยืนได้

มั่นคง นางค่อยๆ กวาดตามองอยู่ครู่หนึ่ง จู่ๆ ก็พูดว่า "ผู้บัญชาการ 

ทหารรักษาเมืองเป็นต�าแหน่งทางทหารระดับใด"

ซานจงพบกับนางโดยบังเอิญก็ไม่ประหลาดใจเลยสักนิด ถึงกับ 

ยังตอบค�าถามอย่างค่อนข้างเหมาะสมด้วย "บัญชาการหน่วยทหาร 

รักษาการณ์ทั้งพื้นที่ รับผิดชอบในการฝึกฝนทหารเพื่อป้องกันและรักษา

ความสงบ"
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จ่างซนุเสนิหรงจะไม่รูไ้ด้อย่างไร นางเพียงจงใจแสร้งถามไปเท่านัน้เอง  

นางเลิกคิ้วพลางเอ่ยทอดถอนใจ "ท่านจากสกุลซานมา อาศัยก�าลังของ

ตนเองเพียงล�าพังก็น่ังต�าแหน่งหัวหน้าทหารในพ้ืนที่น้ีได้อย่างมั่นคง  

ช่างท�าให้ข้านับถือเสียจริง"

หากฟังการเสยีดสใีนวาจานีไ้ม่ออกน่ันก็คอืคนโง่เขลาแล้ว แต่ซานจง 

กลับยกมุมปากขึ้น ใช้มือตบๆ ฝุ่นละอองที่อยู่ในมือ ซ�้ายังพูดต่อจากนาง

อีกประโยคว่า "นั่นก็จริง"

จ่างซุนเสินหรงขมวดคิ้ว เดาอยู่ว่าเขาก�าลังพูดอย่างขอไปทีกับตน

อีกแล้วใช่หรือไม่ ครั้นนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้นัยน์ตานางก็วูบไหว 

เล็กน้อย "ใช่แล้ว ท่านต้องคิดแสร้งท�าเป็นไม่รู้จักข้าแน่"

ดวงตาของซานจงมองมา จ่างซนุเสนิหรง...เหตุใดเขาจะไม่รู้จกันางเล่า  

ทนัทีทีเ่หน็ครัง้แรกในจวนบญัชาการเขาก็จ�าได้แล้ว แต่เขากลบัเอ่ยปากพูด 

ไปว่า "หรือเจ้ากับข้าน่าจะรู้จักกัน?"

สหีน้าจ่างซนุเสนิหรงค่อยๆ ตงึข้ึนมาแล้ว "ข้ากลบัจ�าท่านได้ ซาน...จง..."

นามของเขาพูดออกจากปากนางอย่างมีนัยแฝงลึกล�้า

ทั้งสองต่างมองกันและกัน

และในเวลาน้ีหสูอือก็ีกลบัมาหาพอด ีเท้าข้างหน่ึงของเขาหยุดชะงกั

ไปอกีหนเนือ่งจากเห็นจ่างซนุเสนิหรง "ท่านเองหรอื!" เขาคิดในใจ ท่านหวัหน้า 

ขอโทษไปแล้วแท้ๆ หรอืว่าสตรนีางนียั้งไม่เลกิราอกี? จงึพูดด้วยน�า้เสยีง 

แข็งกระด้างว่า "ผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ วันนี้พวกเรามาเพื่อรับโจรร้ายฝ่ายศัตรูที่ 

ถูกคุมตัวไว้ เรื่องอื่นๆ ท่านไม่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยได้!"

จ่างซุนเสินหรงเอาแต่มองซานจงเท่านั้น ไม่สนใจหูสืออีสักนิด

หูสืออีใจฝ่อไปทันที ได้แต่รายงานเรื่องที่ไปกระท�ามาต่อซานจง 
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"ท่านหวัหน้า ค�าสัง่ห้ามได้บอกให้หวัหน้าจดุพักม้าปิดประกาศข้ึนไปแล้ว 

ทันทีที่เส้นทางภูเขาปิด คนภายนอกก็จะเข้าไปไม่ได้อีกเด็ดขาด"

จ่างซุนเสินหรงมองไปที่เขาทันที "พวกเจ้าจะปิดอะไรนะ!"

"ปิดภูเขา" ซานจงเบนสายตาออกจากร่างของนาง เปลีย่นมอืท่ีถอืดาบ  

แล้วเดินออกไปข้างนอก

จ่างซุนเสินหรงมองเขาเดินผ่านข้างกายตนเองไป เกราะแขนบน 

แขนเสือ้ของเขาเฉยีดผ่านผ้าไหมคลมุไหล่ทีพ่าดอยู่บนข้อพับแขนของนาง  

เกราะหนังแข็งกระด้างกับผ้าไหมอ่อนนุ่มคลับคล้ายว่าจะเก่ียวพันกัน 

ชั่วขณะหนึ่ง

ที่ด้านนอกโจรร้ายฝ่ายศัตรูถูกคุมตัวเอาไว้ ทหารตั้งแถวเตรียมตัว

เดินทางกลับจวนบัญชาการ

หูสืออีไล่ตามจนทันฝีเท้าซานจง "ท่านหัวหน้า ก่อนหน้านี้ดูเหมือน

ข้าจะเคยได้ยินสตรีนางนั้นเรียกชื่อของท่านตรงๆ ท่านก็จะปล่อยให้นาง

เรียกไปตามแต่ใจหรือ"

เขาไม่รู้ถึงสาเหตุ เพียงคิดว่าจ่างซุนเสินหรงโมโหเท่านั้น

ซานจงเหยียบโกลนแล้วยกร่างขึ้นไปนั่งบนหลังม้า "เจ้าหูดีมาก"

หูสืออีเบิกตากลมโต "ถ้าหากนางรู้ถึงฐานะของท่านในโยวโจวนี้  

จะต้องไม่กล้าดถููกท่านเช่นนีแ้น่นอน! เมือ่ครูท่่านน่าจะฉวยโอกาสกดดนั

สตรีที่เคยโอ้อวดบารมีผู้นั้นกลับไปถึงจะถูก!"

ซานจงยิ้ม "เจ้าเห็นว่าข้าว่างนักใช่หรือไม่"

เห็นรอยย้ิมของผูเ้ป็นนายหูสอือก็ีพูดไม่ออก ได้แต่ตามหลงัไปโดย

ไม่กล้าออกความเห็นแล้ว

ซานจงกระตุกบงัเหยีน กระตุ้นม้าว่ิงไปบนเส้นทาง พลนันกึถึงเสยีง
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ที่เรียกนามเขาเมื่อครู ่นี้อย่างไม่มีเหตุผล สตรีสูงศักดิ์ ท่ีได้รับการ

พะเน้าพะนอตามใจอย่างท่ีสดุ น่าจะไร้ความเก่ียวข้องกับเขามาตัง้นานแล้ว  

เวลานี้เหตุใดถึงได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งที่ชายแดนแห่งนี้ได้เล่า
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เมื่อวานนี้จ่างซุนซิ่นกับผู้ว่าการโยวโจวได้พบกัน ทั้งสองพูดคุยกัน 

อยู่นานทีเดียว จนถึงเท่ียงคืนเขาถึงได้กลับ จึงไม่รู้เร่ืองราวที่เกิดข้ึนใน 

จุดพักม้าเลยแม้แต่น้อย

จนกระท่ังวันถัดมาตอนเช้าเขาเพ่ิงจะต่ืนได้ไม่นาน หัวหน้าจุดพักม้า 

ก็มาขอพบอยู่ท่ีนอกห้องพัก รายงานเรือ่งประกาศห้ามทีไ่ด้รบัมาให้เขาทราบ

จ่างซนุซิน่ก�าลงัยกถ้วยดืม่ชาอยู่ พอได้ยินยังไม่ทันจบก็วางถ้วยชา

แล้วเดินออกไปหา "เจ้าบอกว่าปิดภูเขาหรือ"

หวัหน้าจดุพักม้าตอบอย่างนอบน้อม "ใช่แล้วขอรบั จวนบญัชาการทหาร 

มีค�าสั่งมา"

รปูโฉมอนัหล่อเหลาอย่างผูม้กีารศึกษาของจ่างซนุซิน่น้ันด�าไปแล้ว

ครึ่งหนึ่ง "พวกที่มาคือใคร"

หัวหน้าจุดพักม้าเอ่ยเสียงเบาลง ดูจากท่าทางแล้วถึงกับค่อนข้าง

5



59เทียนหรูอวี้

จะหวาดกลัวอยู่ "คือผู้บัญชาการทหารรักษาเมืองของโยวโจวเราขอรับ"

จ่างซนุซิน่ตบหน้าผากทันที เรือ่งใหญ่เพียงน้ีกลบัไม่มใีครบอกเขาเลย  

เขาเดินผ่านหัวหน้าจุดพักม้าเพื่อไปหาจ่างซุนเสินหรงทันที เดินไปพลาง

ก็แอบต�าหนใินใจไปด้วย...หรอืว่าเจ้าคนแซ่ซานน่ันจะจงใจ เจาะจงเลอืกเอา 

ตอนที่ข้าไม่อยู่ปรากฏตัวออกมา!

วันนี้จ่างซุนเสินหรงตื่นเช้ามาก

ถุงผ้าปักลายหนาพิเศษใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ จื่อรุ่ยหยิบหนังสือ 

ที่อยู่ในกล่องไม้จันทน์แดงม้วนนั้นออกมาอย่างระวัง ก่อนใส่เข้าไปใน 

ถุงผ้าปักลาย แล้วใช้สองมือยื่นส่งไปที่เบื้องหน้าจ่างซุนเสินหรง

นางรบัมาแล้วใส่เข้าไปในอกเสือ้ จากนัน้รวบเสือ้คลมุกันลมทอไหม

ปักลายสีเขียวอ่อนท่ีเพ่ิงจะคลุมลงบนร่างของนางให้เรียบร้อย และเดิน

ออกจากประตูไป

ตงไหลท่ีรูปร่างผอมเพรียวยืนตัวตรงราวกับพู่กันอยู่นอกประตู  

แต่งกายด้วยชุดองครักษ์อย่างเรียบร้อย

จ่างซุนเสินหรงเห็นบาดแผลท่ีหางตาของเขาตกสะเก็ดและบวม

น้อยลงแล้ว จึงถามว่า "บาดแผลของเจ้าหายดีแล้วหรือ"

เขาก้มศีรษะ "หลังได้พักรักษาตัวอยู่หลายวันก็ไม่เป็นไรแล้วขอรับ 

ประมุขน้อยวางใจได้"

ขณะพวกเขาก�าลังพูดกันอยู่ จ่างซุนซิ่นก็มาถึงด้วยท่าทางรีบร้อน

จ่างซุนเสินหรงเห็นเขาเป็นเช่นนี้ก็ไม่แปลกใจแต่อย่างใด "พ่ีคงจะ

รู้เรื่องค�าสั่งห้ามนั่นแล้วเป็นแน่"

จ่างซนุซิน่เดิมยังคิดจะถามนางว่าหลงัจากเจ้าคนแซ่ซานนัน่มาแล้ว
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ได้ท�าอันใดบ้าง ตอนน้ีพินิจดูจากท่าทีของนาง เขาก็คาดเดาได้แล้วว่า

นางคิดจะท�าสิ่งใด "เจ้าจะไปส�ารวจภูมิลักษณ์ด้วยตนเองหรือ"

จ่างซนุเสนิหรงยกหมวกของเสือ้คลมุกันลมขึน้คลมุศรีษะเอาไว้ คร้ัน

นึกถึงท่าทางของซานจงเมื่อวานนี้ตอนท่ีเขาจากไปต่อหน้าต่อตา นางก็

ย้ิมเล็กน้อยและพูดว่า "ใช่ ข้าอยากจะไปดูเสียหน่อยว่าผู้ใดจะสามารถ

ห้ามข้าได้ ย่ิงไปกว่านั้นพ่ีก็บอกเองว่าหัวหน้าขุนนางท้องถ่ินของที่นี่คือ 

ผู้ว่าการไม่ใช่หรือ"

จ่างซนุซิน่เข้าใจความหมายของนางในทนัท ีนางต้องการไปท�าลาย

ค�าสั่งห้ามน่ันโดยหวังจะใช้อ�านาจของผู้ว่าการน่ันเอง เขาจึงล้มเลิก 

ความคิดที่จะถามถึงซานจง ที่เหลือก็ไม่ต้องพูดกันให้มากความแล้ว  

บอกว่าไปก็ไปเลย

วันนี้บรรพชนน้อยออกศึกเอง แน่นอนว่าต้องไปด้วยกันให้ถึงที่สุด 

เพียงแต่ก่อนจะออกเดินทางเขาก็ส่งองครักษ์ไปเชิญผู้ว่าการโยวโจว 

เป็นพิเศษ

ตงไหลน�าทาง หลังออกจากเมืองรถม้าก็แล่นไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนืออย่างเร็วตลอดทาง

จากถนนทีร่าบเรยีบกว้างขวางก็เลีย้วเข้าสูเ่ส้นทางสายเลก็ท่ีขรขุระ

เป็นหลมุเป็นบ่อ สิง่ทีส่ายตามองเห็นก็ไม่ใช่พ้ืนทีโ่ล่งกว้างอกี เพราะค่อยๆ 

ปรากฏรปูร่างของเทอืกเขาขึน้มาให้เหน็ยอดเขาสงูๆ ต�า่ๆ ประหนึง่น�า้หมกึ

จากปลายพู่กันของสวรรค์ค่อยๆ หยดแต้มลงที่ใต้ขอบฟ้า ซึมผ่านขึ้นไป

ทางด้านบน แล้วเชื่อมต่อกับหมู่เมฆอีกครั้ง

ประมาณครึ่งชั่วยามรถม้าก็หยุดลง ตงไหลลงจากม้ามาเชิญ 
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จ่างซุนเสินหรง "ประมุขน้อย ถึงแล้วขอรับ"

จ่างซนุเสนิหรงเลกิม่านประตูรถม้าขึน้แล้วมองออกไปทางด้านนอก 

สายลมฤดใูบไม้ร่วงพัดมา ดวงอาทติย์ขึน้อยู่กลางนภา รอบด้านคือเทอืกเขา 

สูงเสียดฟ้า มาถึงสถานที่ที่วันนั้นนางระบุเอาไว้บนแผนที่แล้ว

จ่างซุนซิ่นขี่ม้าเข้ามาหา "อาหรง เทือกเขาแถบนี้กว้างใหญ่ไพศาล

ยากจะมคีนมาถึงได้ ข้ามแนวเทอืกเขาสงูเสยีดฟ้านีไ้ปก็คอืนอกด่านชายแดน 

แล้ว"

ยามที่ดูแผนท่ีก่อนหน้านี้จ่างซุนเสินหรงก็ค้นพบแล้ว นางจับแขน 

ของจื่อรุ่ยเอาไว้แล้วลงมาจากรถ "ไปดูกัน"

เส้นทางบนภเูขายากจะสญัจร ท�าได้เพียงขีม้่าหรือไม่ก็เดนิเท้าเท่านัน้  

จ่างซนุเสนิหรงจงึผกูเสือ้คลมุให้แน่น ยกชายชดุขึน้ แล้วเดนิน�าอยู่ด้านหน้า

ตงไหลกลัวว่าจะมีอันตราย คิดจะเดินน�าอยู่ข้างหน้าอยู่หลายคร้ัง 

แต่ก็ต้องคอยหยุดเพ่ือหาเส้นทางอยู่บ่อยๆ สดุท้ายยังคงเป็นจ่างซนุเสนิหรง 

ที่เดินน�าอยู่ข้างหน้า

จ่างซุนเสินหรงเดินอย่างราบรื่นไม่ติดขัด สามารถมุ่งไปได้เร่ือยๆ 

ส�าหรับคนที่ไม่รู้เรื่องจะต้องนึกว่านางเคยมาแล้วเป็นแน่

จ่างซุนซิ่นไม่ได้ข่ีม้าต้ังนานแล้ว เขาคอยเดินเป็นเพ่ือนอยู่ข้างๆ  

จ่างซุนเสินหรง ในที่สุดทุกคนก็ลงมาเดินด้วยกันกับนางทั้งหมด

เส้นทางที่ลงจากเขามีล�าธารไหลเอื่อยอยู่สายหนึ่ง จ่างซุนเสินหรง

มองดูภเูขารอบด้านแล้วก็มองดูสายน�า้ทีไ่หลเอ่ือยสายน้ันอกีคร้ัง จากนัน้

หันหน้ามองไปทางทิศเหนือ สายตาก็เปลี่ยนเป็นจ้องเขม็งทันที แนว

ก�าแพงด่านชายแดนที่ย่ิงใหญ่โอฬารแถบหน่ึงพาดขวางยึดครองอยู่ตรง

หว่างกลางอย่างน่าประทบัใจ ยืดขยายออกไปตามแนวสนัเขาประเดีย๋วขึน้ 
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ประเดี๋ยวลงราวกับมังกรตัวยาวก�าลังด�าผุดด�าว่าย

จ่างซนุซิน่กเ็ห็นแล้วเช่นกัน "ทีแ่ท้ก็อยู่ห่างจากด่านชายแดนไม่ไกล"

จ่างซุนเสนิหรงกลบัคิดว่า ไม่แปลกเลยทีวั่นนัน้ตงไหลจะถูกซานจง

จับไปได้ คิดมาถึงตรงนี้ แม้แต่ก�าแพงชายแดนที่ทอดยาวประหนึ่งมังกร

แถบนั้นก็ถูกนางตวัดสายตาใส่ไปวงหนึ่งด้วยเช่นกัน

บนก�าแพงด่านมีคนกลุ่มหนึ่งเพิ่งจะลาดตระเวนมาถึงตรงนี้

มือของหูสืออีวางป้องอยู่บนหน้าผากมองลงไป และร้องออกมา

อย่างประหลาดใจ "เหตุใดถึงเป็นคุณหนูเอาแต่ใจตัวผู้น้ันอีกแล้ว!" เขา

หันมองที่ข้างตัว "ท่านหัวหน้าเห็นหรือไม่"

ซานจงหางตากระตุกไปเล็กน้อย

"ท่ีนั่นอย่างไร!" หูสืออีกลัวว่าเขาจะมองไม่เห็น ยังเข้ามาใกล้ๆ  

ชี้ทิศทางให้เขาด้วย

คนกลุ่มน้ันก็อยู่ที่เชิงเขาแห่งนี้เอง เสื้อคลุมกันลมสีเขียวอ่อน 

ของหญิงสาวที่อยู่ตรงกลางก�าลังพลิ้วสะบัดอยู่ท่ามกลางสายลม

หสูอือพึีมพ�า "ท่านหัวหน้า ท่านว่าหลายวันมาน้ีพวกเราเกิดอนัใดขึน้ 

กันแน่ ถึงได้เจอกับคุณหนูเอาแต่ใจตัวผู้นั้นอยู่เรื่อย! พวกเขามาท�าอะไร

กันแน่ แล้วยังวิ่งมาท่ีภูเขาลูกใหญ่น้ีอีก เห็นค�าสั่งห้ามของพวกเราเป็น

ของปลอมเช่นนั้นรึ"

ซานจงกอดดาบไว้ในวงแขน เมื่อพิงก�าแพงมองลงไปก็เห็น 

จ่างซุนเสินหรงในทันทีจริงๆ เสียด้วย พลันนึกต�าหนินางว่าช่างโดดเด่น

เสยีจรงิ ทัง้รปูร่างอรชรอ้อนแอ้น ใบหน้าด้านข้างขาวปานหิมะ ยามแสงตะวัน 

อาบไล้ราวกับเปล่งแสงออกมาชั้นหน่ึง สะดุดตาถึงเพียงนี้คิดจะไม่ด ู
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ก็ยากนกั จากนัน้เขาก็เหน็จ่างซนุเสนิหรงหนัหน้าไปมองหอคอยมมุก�าแพง 

อีกด้านหนึ่ง

สายตาของเขาดีเยี่ยม พบว่าท่าทางเช่นนี้ของนางเหมือนกับก�าลัง

มองค้อนอย่างเย็นชาอยู่ อะไรกัน ก�าแพงด่านย่ัวโมโหนางหรือ เขา 

หยักยกมุมปากอย่างขบขัน ยืนตัวตรงขึ้นมาแล้วเคาะฝักดาบที่ก�าแพง 

ทีหนึ่ง "ไม่ต้องไปสนใจว่าพวกเขาจะท�าอะไร ขับไล่ไปเสีย"

หูสืออีได้ยินเช่นน้ันในใจก็หดวูบ นี่คือให้ข้าไปขับไล่? ไม่ดีกว่านะ 

ข้าสู้ไม่ชนะคุณหนูเอาแต่ใจตัวผู้นั้นหรอก

ซานจงหันกายเดินลงไปจากก�าแพงแล้ว ดวงตากวาดมองไปทาง

นอกด่าน ตอนทีเ่ก็บสายตากลบัมาก็แอบกวาดมองไปทางจ่างซุนเสินหรง 

อกีแวบหนึง่ พบว่านางก�าลงัแหงนหน้ามองภูเขา ก่อนหน้านีไ้ฉนถึงไม่รูเ้ลย 

ว่าอดีตภรรยาของเขายังเป็นคนที่ชอบพื้นที่แถบชายแดนด้วย

เขาเพ่ิงจะลงจากบนก�าแพงมาก็มเีสยีงขลุย่แหลมดงัมาจากทีไ่กลๆ 

เสียดแทงเข้าสู่โสตประสาทอย่างกะทันหัน ฝีเท้าซานจงหยุดลงทันที  

พริบตาเดียวก็เคลื่อนไหวร่างประดุจเงา "เร็ว!"

คนท้ังกลุม่ตามมาทันเขา ก่อนพากนัทะยานข้ึนหลงัม้าควบออกไป

อย่างรวดเร็ว นี่คือการแจ้งข่าวของหน่วยสอดแนมที่ยามมีสถานการณ์

ของศัตรูถึงจะส่งออกมา

จ่างซนุเสนิหรงยืนอยู่ท่ีรมิล�าธารก็ได้ยินเสยีงในเวลานัน้ด้วยเหมือนกัน  

จึงหันมองไปรอบหน่ึง กลับถูกลักษณะของภูเขาที่อยู่ตรงกันข้ามดึงดูด

ความสนใจไป หลังจากมองอยู่สักพักนางก็เอ่ยปาก "ภูเขาดิน"

ตามความรูค้วามเข้าใจของสกุลจ่างซนุ ภูเขาแต่ละลกูมคีณุสมบตัิ
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ตามธาตุทั้งห้า* ภูเขาลูกท่ีอยู่ตรงข้ามน้ียอดเขาราบเรียบและทรงของ 

ตวัภูเขาเป็นสีเ่หลีย่ม น่ีคือลกัษณะของธาตุดินในธาตุทัง้ห้า อย่างไรก็ตาม

แนวสันเขาของมันท่ียืดขยายยาวออกไปมากก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

โดยปริยายแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่ก่อเกิดกันและกัน ยับย้ังกันและกัน 

ควบคุมกันและกัน เปลี่ยนแปรกันและกันเหล่าน้ีน่ีเองท่ีก่อให้เกิดเป็น

ลักษณะพ้ืนที่ของสถานที่น้ีขึ้น ดังนั้นหากต้องการหาแร่ให้พบก็จะต้อง 

ยึดกุมศาสตร์ของพื้นที่ที่นี่ให้ได้เสียก่อน นี่ก็คือการส�ารวจภูมิลักษณ์

จ่างซุนซิ่นยืนอยู่ข้างๆ ผงกศีรษะ "เรื่องนี้ข้าก็ดูออกแล้ว แต่ยังมี

อย่างอื่นอีกหรือไม่"

จ่างซุนเสินหรงพูดว่า "ไปถึงตรงหน้าแล้วส�ารวจดูหน่อยก็รู้แล้ว 

ไม่ใช่หรอื" ตอนทีพู่ดเท้านางก็ก้าวไปแล้ว ทนัใดนัน้ประกายเย็นเยียบสายหน่ึง 

ก็พุ่งมา ปักเฉยีงๆ เข้าทีก่ลางล�าธารตรงหน้านางและยังคงสัน่ไหวไม่หยุด

นางน่ิงอึ้งไปแล้วถึงได้มองเห็นชัดเจนว่านั่นคือดาบที่ตรงและ 

เรียวบางเล่มหนึ่ง นางหันไปอย่างตกตะลึงก็เห็นคนและม้ากลุ่มหนึ่ง 

พุ่งเข้ามา

คนที่น�าหน้าสวมเสื้อสีด�าขี่ม้าสีด�าพุ่งตรงเข้ามา เมื่อถึงแล้วก็ 

ก้มตัวลงดึงดาบขึ้นมา "ถอยไป!"

เสียงยังไม่ทันขาดหายตัวคนก็จากไปแล้ว จ่างซุนเสินหรงเพียง 

เห็นเขาหันหน้ากลับมาอย่างรวดเร็วแวบหนึ่ง ในดวงตาประหน่ึงบ่อน�้า

ลึกล�้า คมกริบเหมือนใบมีดที่ตัดคอคน ตอนท่ีหันกลับไปกีบเท้าม้าก็ 

ควบตะบงึอย่างรวดเรว็จนน�า้สาดกระเซน็ขึน้สูท้่องฟ้ากระจายไปทัว่ นาง

* ธาตุทั้งห้า จีนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนประกอบด้วยธาตุทั้งห้า คือธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุไม้ ธาตุน�้า  

และธาตุทอง ธาตุบางอย่างก็ส่งเสริมกัน ธาตุบางอย่างก็ท�าลายกัน เป็นสิ่งที่มีมาตามธรรมชาติ
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เพียงทันได้หลับตาเท่านั้น น�้าพลันสาดกระเซ็นจนเปียกไปหมดทั้งร่าง

"ประมุขน้อย"

"อาหรง!"

ตงไหลกับจ่างซนุซิน่วิง่มาคุ้มครองนางแทบจะพร้อมกัน คุม้กันนาง

ให้ถอยไปหลายก้าว เหตุการณ์จงึไม่เลวร้ายถงึขัน้ว่าผู้อืน่ทีต่ามหลังซานจง 

มาติดๆ สามารถล่วงเกินนางได้อีก

หูสืออีที่อยู่ด้านหลังยังตะโกนมาอีก "ได้ยินแล้วหรือไม่ รีบไปเสีย!"

เสื้อคลุมของจ่างซุนเสินหรงเปียกน�้า ผมของนางแนบติดหน้าผาก 

อย่างน่าอเนจอนาถ ยามลมฤดูใบไม้ร่วงพัดมาพาให้นางหนาวจนสั่นไป

ทัง้ร่าง นางกัดรมิฝีปากแน่น จ้องไปยังทศิทางทีบ่รุุษผู้นัน้จากไป เขาถึงกับ 

ขว้างดาบมาที่นางเลยหรือ

จื่อรุ่ยมองจนตื่นตะลึงไปแล้ว หลังจากได้สติกลับมาก็รีบให้คนไป

ก่อไฟ

จ่างซุนซิ่นรีบถอดเสื้อคลุมของตนเองเปลี่ยนกับตัวที่เปียกน�้าของ

จ่างซุนเสินหรงอย่างรวดเร็ว ตงไหลก็คอยยืนบังลมให้นางเอาไว้

ในเวลาอนัรวดเรว็จ่างซนุเสนิหรงก็ถูกพยุงให้นัง่ลงบนหนิก้อนใหญ่ 

ที่ปูผ้าเอาไว้เพ่ือผิงไฟ โดยมีก่ิงไม้หลายก่ิงที่องครักษ์ไปตัดมาปักอยู ่

โดยรอบเพื่อให้นางกางกั้นผ้าม่านก�าบังเอาไว้

นางหันเข้าหากองไฟ ลูบตรงช่วงอกอย่างช้าๆ ยังดีที่ถุงผ้าปักลาย

ที่นางใส่ม้วนหนังสือไว้นั้นท�ามาเป็นพิเศษ แม้จะไม่ถึงขั้นอาวุธฟันแทง

ไม่เข้า แต่อย่างน้อยก็สามารถกันน�้ากันไฟได้บ้าง

ทีด้่านนอกจ่างซนุซิน่เดนิไปเดนิมาพลางต�าหนิเสยีงต�า่ "เจ้าคนแซ่ซาน 

ช่างท�าให้ตระกูลเก่าแก่สงูศกัดิข์องตนเองแปดเป้ือนเสยีจริงๆ ไม่เคยเห็น



66 จอมอหังการผู ้นี้คือสามีข ้า 1 

ผู้ใดอยู่ในสายตา เป็นแค่อันธพาลของกองทัพเท่าน้ันเอง! งู...ค�านั้น 

พูดว่าอย่างไรนะ"

ตงไหลเตือนเบาๆ "งูดินเจ้าถิ่น* ขอรับ"

"ใช่! งูดินเจ้าถิ่น"

จ่างซุนเสินหรงรู้ว่าเขาก�าลังระบายความโกรธเกรี้ยวให้กับตน นาง

หรี่ตามองดูกองไฟท่ีลุกโชนอยู่เบื้องหน้า บีบนวดน้ิวท่ีหนาวเย็น พูดอยู่ 

ในใจว่า เดมิเขาก็ไม่ใช่ลกูหลานตระกูลเก่าแก่ทัว่ๆ ไปอยู่แล้ว คนข้างนอก

ไหนเลยจะรู้จักโฉมหน้าที่แท้จริงของเขา

ผ่านไปนานเสียงขลุ่ยแหลมน้ันก็ไม่ได้ดังขึ้นอีก กลับมีเสียงฝีเท้า

กลุ่มหนึ่งดังมา ตามมาด้วยเสียงของจ่างซุนซิ่นกับผู้ที่มาก�าลังคารวะ

ทักทายกัน ตัวของเขาคุ้นเคยกับการรักษาท่วงท่าให้สง่างามเฉกเช่น 

คนจากตระกูลใหญ่ แล้วก็ไม่คดิจะให้น้องสาวทีเ่พ่ิงตกอยู่ในสถานการณ์

อันน่าอนาถถูกผู้คนพบเห็นด้วย ท่าทางท่ีด่าว่าซานจงน้ันก็เก็บซ่อน 

เอาไว้ก่อนแล้ว

จ่างซุนเสินหรงฟังออก เป็นผู้ว่าการโยวโจวเร่งรุดมาถึงแล้ว

ผู้ว่าการโยวโจวเป็นชายวัยกลางคน ใบหน้าขาวไว้เคราสั้น สวม 

ชุดขุนนาง วางตัวสุภาพมีการศึกษา มีนามว่า 'จ้าวจิ้นเหลียน' พอเขา 

ได้รับจดหมายเชิญของจ่างซุนซิ่นก็พาผู ้ติดตามสองคนรีบมาทันที 

เนื่องจากรู้ว่าเป็นเพราะเรื่องค�าสั่งห้าม

อันที่จริงสถานท่ีตั้งของโยวโจวมีความพิเศษ ดังน้ันจึงนับว่าเป็น 

หัวเมืองระดับสูงของบ้านเมือง หากพูดถึงต�าแหน่งขุนนางเขายังอยู่ใน

* งูดินเจ้าถ่ิน เป็นการเปรียบเทียบ หมายถึงผู้มีอ�านาจในท้องถ่ินหรืออันธพาลตามท้องถ่ิน มีอ�านาจใน 

พื้นที่จ�ากัด 
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ระดบัสงูกว่าจ่างซนุซิน่อกีหน่ึงข้ัน ทว่าเขาเป็นบณัฑิตทีผ่่านการสอบเคอจวี*่  

โดยมาจากครอบครวัยากจน ไม่มคีนหนนุหลงัแม้แต่น้อย เมือ่อยู่ต่อหน้า

จ่างซุนซิ่นจึงเกรงอกเกรงใจเป็นอย่างมาก

จ้าวจิ้นเหลียนเห็นผ้าม่านก�าบังต้ังนานแล้ว ด้านหลังผ้าม่านมี 

เงาคนน่ังอย่างสง่างามอยู่รางเลือน เขาก็ไม่ไปสนใจให้มากนัก คิดว่า 

เป็นเพียงสมาชิกหญิงในตระกูลท่ีอยากหลีกเลี่ยงค�าครหา เขาพูดกับ 

จ่างซุนซิ่นว่า "เรื่องค�าสั่งห้ามข้าได้ทราบแล้ว ท่านทั้งสองอยู่ที่ฉางอัน 

มานานเกรงว่าจะมีบางอย่างท่ีไม่ทราบ ตลอดมาโยวโจวต้องป้องกัน 

พวกคนจากเผ่าซีและเผ่าชี่ตานสองเผ่าที่อยู่นอกด่าน ที่ผู้บัญชาการซาน 

มีค�าสั่งห้ามน้ีก็เพราะความจ�าเป็นเท่าน้ัน ถึงอย่างไรเขาก็แบกความ 

รับผิดชอบด้านการทหารเอาไว้อยู่"

จ่างซุนเสินหรงนึกถึง 'สินค้า' ที่ซานจงรับมาจากชายร่างใหญ่ 

หนวดเคราครึ้มขึ้นมาได้แล้ว นั่นไม่ใช่ชาวซีกับชาวชี่ตานพอดีหรือไร  

นางฟังออกว่าผู้ว่าการท่านนี้ก�าลังช่วยพูดให้ซานจงอยู่ คิดว่าเขาอยู่ใน

กลุ่มขุนนางที่โยวโจวนี้ได้ไม่เลวเลย

ขณะนี้เองเสียงกีบเท้าม้าพลันดังมา

นอกม่านจ้าวจิ้นเหลียนพูดว่า "ผู้บัญชาการซานมาแล้ว!"

นิ้วมือของจ่างซุนเสินหรงหนีบผ้าม่านเปิดข้ึนมามุมหน่ึงแล้ว 

มองออกไป บุรุษที่ท�าชั่วร้ายต่อนางก่อนหน้าน้ีได้กลับมาแล้ว คนที่

ตดิตามมากับเขาน้อยลงไปครึง่หน่ึง ซานจงบงัคบัม้าไปทีฝ่ั่งตรงข้ามของ

ล�าธาร

ทางด้านนี้จ้าวจิ้นเหลียนร้องเรียกเขา "ฉงจวิน มาพบรองเสนาบดี 

* เคอจวี่ คือการสอบคัดเลือกคนเข้ารับราชการที่ทางราชส�านักจัดขึ้นที่ส่วนกลาง เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุย
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จ่างซุนเถอะ"

ซานจงกลบัไม่ขยับเคลือ่นไหว "ข้าไม่อยากล่วงเกินทุกท่าน ไม่ขอเข้าไป 

แล้วกัน" เขาเอียงศีรษะไปทางหูสืออีเล็กน้อยแล้วกระโดดลงจากหลงัม้า 

นัง่ยองๆ ลงไปท่ีรมิล�าธาร ปักดาบยาวไว้ข้างๆ ตัว และวักน�า้ข้ึนมาล้างมือ

จ่างซุนเสินหรงนั่งอยู่ท่ีฟากน้ีของล�าธาร ลอบมองของเหลวสีแดง

จากฝ่ามอืของเขาทีล่อยมาตามน�า้เป็นสายทีละนิดๆ ฉงจวินเป็นนามรอง

ของเขา นานมากแล้วที่นางไม่ได้ยินนามนี้

เบื้องนอกม่านหูสืออีมาที่ด้านหน้า ก�าลังแจ้งว่า "ท่านผู้ว่าการ 

มาได้ประจวบเหมาะพอดี พวกเราเพ่ิงจับพวกที่ลอบเข้ามาได้หลายคน  

สัง่ให้คนคุมตัวไปที่คุกใหญ่แล้วขอรับ"

จ้าวจิ้นเหลียนพูดว่า "ล�าบากผู้บัญชาการซานแล้ว"

จ่างซุนเสินหรงดูออกแล้ว ท่ีซานจงก�าลังล้างอยู่คือคราบเลือดที่ 

ติดอยู่บนฝ่ามือ ช่วงเวลาสั้นๆ เพียงเท่านี้เขาก็เปื้อนโลหิตกลับมาแล้ว  

นี่เขาต้องลงมือรวดเร็วเพียงไรกัน นางอดคิดไม่ได้

นางเหน็เขาล้างมอืเสรจ็แล้วก็ล้างดาบต่อ จากน้ันก็เก็บดาบเข้าฝัก 

นั่งลงไปทางด้านหลังอย่างตามสบาย เหยียดขาข้างหนึ่งออกมา

จ้าวจิ้นเหลียนเหมือนคุ้นชินกับท่าทางเช่นน้ีของเขาแล้วก็ไม่เรียก 

ให้เขาเข้ามาหาอกี เพียงหนักลบัมาพูดว่า "รองเสนาบดจ่ีางซนุคดิว่าอย่างไร"

จ่างซุนซิ่นถามว่า "โจรร้ายเช่นนี้พวกเจ้าจับมายากหรือไม่"

หูสอือตีอบ "ยากทีใ่ดกัน จวนบัญชาการของพวกเราไม่ใช่พวกถือศลี

กินอาหารเจอยู่แล้ว"

ทีจ่่างซุนซิน่รออยู่ก็คอืประโยคน้ี "เมือ่เป็นเช่นน้ียังจะมอีนัใดให้ต้อง

กังวลเล่า ท่านผูว่้าการอย่าได้ลมื ถึงอย่างไรพวกเราก็ได้รับพระราชโองการ 
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ให้มาที่นี่"

จ้าวจิน้เหลยีนเอ่ยรบัรองทันท ี"ย่อมไม่กล้าลืมแน่นอน ฝ่ายเราเพ่ิงจะ 

ถามท่านว่าคิดเห็นอย่างไร ก�าลังคิดจะพูดถึงข้อเสนอของข้าอยู่พอดี  

ตามความเหน็ของข้า ทกุท่านจ�าเป็นต้องเข้าไปในภเูขา ผูบ้ญัชาการซาน

ก็จ�าเป็นต้องปิดภูเขาเช่นกัน ถ้าเช่นน้ันมิสู้ขอให้ทุกท่านเข้าไปในภูเขา 

ภายใต้การคุ้มกันของจวนบญัชาการเสยีดีกว่า ถึงอย่างไรท่านรองเสนาบด ี

ก็ยังพาคนในครอบครัวที่เป็นสตรีมาด้วย"

จ่างซุนซิ่นไม่พูดอะไรแล้ว

หูสืออีเหมือนจะไม่เต็มใจ กระซิบกระซาบอะไรบางอย่าง

ลมพัดผ้าม่านก�าบังวูบหน่ึง จากนั้นก็มีเสียงไพเราะสดใสของสตรี

ดังออกมา "ขอเรียนถามว่าทั้งเบื้องบนเบื้องล่างของกองบัญชาการ ผู้ใด

มีฝีมือดีที่สุด"

จ้าวจิ้นเหลียนได้ยินเสียงนางก็ย้ิมพลางตอบ "นั่นย่อมต้องเป็นตัว 

ผู้บัญชาการซานเองแล้ว"

"เมื่อเป็นเช่นน้ี..." จ่างซุนเสินหรงพูด "ก็ขอให้ผู้บัญชาการซานมา

คุ้มครองด้วยตนเองดีหรือไม่ นั่นย่อมจะดีกว่ามิใช่หรือ"

จ่างซุนซิ่นเรียกเบาๆ "อาหรง"

หูสืออีก็เปล่งเสียงเช่นกัน "หือ?"

ทางฟากนั้นของล�าธาร ซานจงได้ยินอย่างชัดเจนแล้ว เขายันดาบ

ลุกขึ้นยืนมองมาที่ฝั่งตรงข้าม

ผ้าม่านผืนนั้นเลิกขึ้นเล็กน้อย เผยให้เห็นดวงตาคู่หนึ่งของสตรี 

มองมาที่เขาแล้วก็ปิดลงทันที

นางจงใจ!
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จ้าวจิ้นเหลียนก็เฉลียวฉลาดอยู่เหมือนกัน เขาได้ไปสอบถามถึง 

น้องสาวทีไ่ด้รบัการพะเน้าพะนอตามใจอย่างล้นเหลือผูน้ีข้องรองเสนาบดี

จ่างซุนมาก่อนแล้ว ตอนน้ีเมื่อนางเอ่ยปากนั่นก็คือเห็นชอบกับข้อเสนอ

ของเขาแล้ว

"ก็ด ีเช่นน้ันเร่ืองค�าสัง่ห้ามก็นบัว่าได้รบัการแก้ไขแล้ว" เขาตัง้ใจมอง 

ไปทางซานจงที่อยู่ฟากนั้น เพราะที่พูดนี้ก็เพื่อให้ซานจงฟัง จากนั้นก็พูด

กับจ่างซนุซิน่ว่า "ข้าได้จดัเตรยีมทีพั่กเพ่ิมเตมิให้แก่ท่านท้ังสองแล้ว ท่าน

รองเสนาบดกัีบน้องสาวของท่านเดนิทางกลบัไปในเมอืงและย้ายทีพั่กก่อน 

จะดีกว่า"

เปิดภูเขาขดุหาแร่ไม่ใช่เรือ่งภายในวันสองวัน ไหนเลยจะให้คนของ

ตระกูลใหญ่อันสูงศักดิ์มากอ�านาจท่ีมาจากฉางอันไปพักอยู่ในจุดพักม้า

ที่มีผู้คนไปมาอยู่ตลอดเป็นเวลานานๆ ได้ นี่เป็นมารยาทอันพึงมีของเขา

6
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ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ว่าการ

จ่างซุนซิ่นมองไปทางผ้าม่านแวบหนึ่ง แล้วก็ได้แต่พยักหน้า

การส�ารวจภูมิลักษณ์จึงหยุดลงชั่วคราว คนทั้งหมดกลับเข้าเมือง

ผ้าม่านก�าบงัถกูเอาออกไป เสือ้ผ้าของจ่างซนุเสินหรงผิงไฟจนใกล้จะ 

แห้งแล้ว นางห่อหุ้มร่างอยู่ในเสื้อคลุมกันลมของพ่ีชาย สวมหมวกท่ี 

ติดอยู่กับตัวเสื้อ ถูกจื่อรุ่ยประคองออกมา

จ้าวจิน้เหลยีนยากนกัทีจ่ะได้เห็นขนุนางจากเมอืงหลวงออกเดนิทาง 

แล้วยังจะน�าน้องสาวมาด้วย จึงพินิจนางมากขึ้นเป็นพิเศษ นางมีหมวก

คลมุปิดอยู่ เหน็แค่เพียงรมิฝีปากท่ีดอู่อนนุม่ชุม่ชืน้ของนาง ช่วงกรามขาว

ประหนึง่หมิะ ใบหน้าด้านข้างไปจนถึงล�าคอมต่ิางกับภาพวาดจากปลายพู่กัน 

ทีนุ่ม่นวลเป็นอิสระ เขาแอบทอดถอนใจ ไม่เสยีทีท่ีเป็นหญงิงามแห่งฉางอนั  

ก็ไม่รู้ว่าไปเสียเปรียบคุณชายลูกหลานตระกูลขุนนางบ้านใดมา

ทางอีกฟากหนึ่งนั้นมีเสียงม้าร้องคนเคลื่อนไหว ซานจงขึ้นม้าแล้ว

ตอนทีจ่่างซนุเสนิหรงข้ึนรถม้านางยันกรอบประตูชายตามองแวบหน่ึง  

เห็นจ้าวจิ้นเหลียนเรียกซานจงให้กลับเข้าเมืองไปพร้อมกัน เขาอยู่บน 

หลงัม้าดเูหมอืนจะมองมาทางนางอกีครัง้ นางแสร้งท�าเป็นมองไม่เหน็อะไร 

ทั้งสิ้น แล้วก็เข้ารถม้าไป

เน่ืองจากผู้ว่าการโยวโจวยังคงตามมาอยู่ท่ีด้านข้าง หลังจาก 

เข้าเมืองแล้วจ่างซนุซิน่จงึสัง่ให้จือ่รุย่พาคนกลบัไปท่ีจดุพักม้าเพ่ือจดัการ

เก็บสมัภาระให้เรยีบร้อย ส่วนตนเองกับจ่างซนุเสนิหรงก็ตามจ้าวจิน้เหลียน 

ไปยังที่พักแห่งใหม่ก่อน

พวกเขาไม่คิดว่าจ้าวจิ้นเหลียนจะเรียกซานจงมาจริงๆ ด้านหลัง 
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รถม้าจึงมีเสียงกีบเท้าม้าท่ีดังอย่างมีจังหวะเพ่ิมมาอีกสองเสียง เป็น 

ซานจงกับหูสืออี

จ่างซนุซิน่ทางหนึง่คุม้กันอยู่ทีข้่างรถม้าของจ่างซนุเสนิหรง ทางหนึง่

ก็ส่งสายตาไปทางด้านหลัง

จ้าวจิน้เหลยีนบังคับม้าเดนิเคียงคู่ไปกับเขา พอเห็นเช่นนัน้ก็ย้ิมแล้ว

พูดว่า "ท่านรองเสนาบดคีงจะรูจ้กักับผูบ้ญัชาการซานมาก่อนหน้านีแ้ล้ว 

เขาเองก็มาจากตระกูลเก่าแก่ในลัว่หยาง เพียงแต่หลายปีมาน้ีไม่กลับไปแล้ว"

"ไม่รู้จัก" จ่างซุนซิ่นน้อยครั้งนักท่ีจะวางท่าเป็นขุนนางสักรอบหนึ่ง 

พูดเสียงดังว่า "ข้าเพียงรู้สึกว่าน่าเสียดาย มีบางคนที่ดูแล้วไม่ว่าเรื่องใด

ก็ดีไปเสียทุกอย่าง แต่ในความเป็นจริงแล้วสายตากลับไม่ดี"

จ้าวจิน้เหลยีนงุนงงไปหมด ตลอดทัง้ปีเขาก็ท�างานอยู่แต่ในโยวโจว 

กับเรื่องภายในเมืองหลวงได้ยินได้ฟังมาไม่มากจึงไม่รู้สถานการณ์ของ

สองคนน้ี กลับรู ้สึกไปว่าสกุลซานกับสกุลจ่างซุนดูเหมือนจะมีความ

สัมพันธ์อะไรกันอยู่ แต่ขณะนี้ยังคงนึกไม่ออก

ทางด้านหลังหูสืออีสีหน้าแปรเปลี่ยน ลอบถามซานจงว่า "ท่าน

หวัหน้า เขาหมายความว่าอย่างไร อย่างท่านทีม่สีายตาดเีย่ียมเหน็ได้ไกล

ถึงร้อยหลี่นั้น เขาถึงกับบอกว่าท่านสายตาไม่ดีหรือ"

ซานจงหยักย้ิม "เขาไม่ได้เอ่ยชื่อบอกแซ่เสียหน่อย เจ้าก็รีบไปรับ

แทนข้าแล้ว?"

หูสืออีได้แต่ปิดปากเงียบไปอย่างห่อเหี่ยว

ค�าพูดของจ่างซุนซิ่นจะมากจะน้อยก็ดังเข้าไปในรถม้าด้วย

จ่างซุนเสินหรงนั่งพิงอยู่ ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงไม่รู้สึกโกรธแต่อย่างใด 

ตรงกันข้ามนางกลับรู้สึกสบายอกสบายใจเหลือเกิน
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ไม่มีใครพูดคุยอะไรอีก บนถนนท่ีผู้คนสัญจรไปมาเว้นที่ตรงกลาง

ให้ตลอดทาง พวกเขาจึงมาถึงสถานที่แล้ว

ทุกหนทุกแห่งเงียบเหงา ท่ีเบื้องหน้ามีจวนพักขุนนางหลังหน่ึง  

จ้าวจิ้นเหลียนให้เหอซื่อ* ผู ้เป็นภรรยาจัดเตรียมไว้ เหอซื่อท�างาน

แคล่วคล่อง ได้น�าคนมารออยู่ที่หน้าประตูแล้ว

จ่างซุนซิ่นวางท่าสุภาพงามสง่าขึ้นมาอีก เขาลงจากม้ามาคารวะ

ทักทายเหอซื่อ พูดอย่างสุภาพนุ่มนวลว่าขณะน้ีน้องสาวของเขาอยู่ใน

สภาพไม่ค่อยเหมาะสม จะขอเชญินางพาน้องสาวของเขาเข้าไปหลบลม

ก่อนจะได้หรือไม่

ใบหน้าเหอซื่อเปี่ยมไปด้วยรอยย้ิม มองสบตากับสามีแวบหนึ่ง 

เพียงรู้สึกว่าขุนนางที่เพิ่งมาใหม่ท่านนี้อัธยาศัยไมตรีดีเยี่ยม

จ่างซุนเสินหรงเหยียบที่วางเท้าลงมาจากรถ ก็ถูกมือคู่หนึ่งของ 

สตรีที่ออกเรือนแล้วประคองแขนเอาไว้ "ท่านผู้น้ีคงจะเป็นน้องสาวของ 

ท่านรองเสนาบดีจ่างซุน เชิญตามข้ามา"

จ่างซุนเสินหรงมองดูเหอซื่อ เห็นอีกฝ่ายงามสง่า ใบหน้าเรียว  

ดูท่าทางชอบยิ้มเป็นอย่างมาก นางจึงผงกศีรษะเล็กน้อยนับเป็นการ

คารวะทักทายกลับแล้วตามเหอซื่อเข้าไป ตั้งใจจะไม่มองดูบุรุษผู้นั้นว่า

อยู่ที่ใด

เหอซื่อได้ยินสามีพูดให้ฟังคร่าวๆ แล้ว รู ้ว ่าสตรีสูงศักด์ิท่ีอยู ่

เบือ้งหน้าผูน้ีม้คีวามส�าคญัอย่างทีส่ดุ ตอนท่ีจดัเตรยีมทีพั่กก็ได้ค�านงึถึงอยู่  

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรท่ีีออกเรอืนแล้วของจนีจะใช้ค�าว่าซือ่ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม 

ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้น
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จึงจัดห้องหลักที่ดีที่สุดให้นาง

จวนหลงันีไ้ม่ใหญ่ ตลอดทางก็เห็นบ่าวรบัใช้เพียงไม่ก่ีคน จ่างซนุเสินหรง 

ตามเหอซือ่เข้าไปในเรอืนชัน้ใน เดินเข้าไปในห้องหลกั เลือ่นหมวกทีค่ลมุ

ศีรษะลงแล้วมองส�ารวจไปรอบด้าน ดูไปดูมาคิ้วก็ขมวดขึ้นมาแล้ว

ถึงบอกว่าเป็นห้องหลกัแต่กลบัเหมอืนห้องว่างท่ีไม่ได้ใช้งานมานาน

แล้วเสียมากกว่า ไม่มีร่องรอยของคนอยู่แม้แต่น้อย ตรงข้ามกับเตียง 

มโีต๊ะเลก็อยู่ตัวหนึง่ บนโต๊ะมแีท่นไม้ท่ีใช้วางดาบซึง่ขณะน้ีว่างเปล่า ฉากก้ัน 

มีทั้งหมดสี่บาน บนนั้นวาดรูปทิวทัศน์ของลั่วหยาง ข้างหน้าต่างมีตั่งยาว

ตัวหนึ่ง ปูด้วยขนเตียว* หนาๆ นี่ก็คือภาพทั้งหมดทั่วทุกด้าน

ทีน่างขมวดคิว้กลบัมใิช่เพราะความเรยีบง่ายแต่เป็นเพราะดคูุน้ตา 

ห้องนีค้ล้ายห้องทีน่างเคยอยู่ทีจ่วนสกุลซานในตอนน้ันเป็นท่ีสดุ ท่ีแตกต่าง 

มเีพียงทีน่ี่จดัวางเครือ่งเรอืนอย่างธรรมดา ข้าวของก็ดูหยาบๆ ไม่ได้ราคาสงู 

เท่านั้น

เหอซือ่เพ่ิงมองประเมนิรปูโฉมโนมพรรณของจ่างซนุเสนิหรง เหน็นาง 

ขมวดคิ้วก็รีบถาม "หรือคุณหนูไม่พอใจ?"

จ่างซุนเสินหรงได้สติ "ไม่ใช่เช่นนั้น"

เหอซือ่โล่งอก "ข้ายังกังวลว่าจะเป็นเพราะผูบ้ญัชาการซานเสยีอกี"

จ่างซุนเสินหรงมองนาง "เกี่ยวอันใดกับเขาเล่า"

เหอซื่อย้ิมพลางพูดว่า "ข้าได้ยินมาว่าท่านทั้งสองพักชั่วคราวท่ี 

จุดพักม้าอยู่หลายวัน กลัวว่าจะไปได้ยินอะไรมา จนถูก 'ชื่อเสียง' ของ 

ผู้บัญชาการซานที่ข้างนอกขู่ขวัญจนกลัวไปแล้ว"

* เตยีว หรอืทีภ่าษาองักฤษเรยีกว่าเฟอร์เรต็ เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชนดิหนึง่มขีนฟู กินกระต่าย หนู สตัว์เลก็

เป็นอาหาร
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จ่างซุนเสินหรงได้ยินเหอซื่อพูดอย่างไม่มีหัวไม่มีท้าย ยังคงไม ่

ชัดเจนถึงความเก่ียวพันในเรื่องน้ี ก่อนถูกค�าพูดของนางหันเหความคิด

ไป "อ้อ? เขามีชื่อเสียงอย่างไรบ้างหรือ"

เหอซ่ือเดิมไม่คิดจะพูดมาก แต่คนท่ีอยู่ตรงหน้านี้คือทายาทของ

ขนุนางทีม่บีรรดาศกัดิใ์นฉางอนั ผูท่ี้มคีณูุปการในการสถาปนาบ้านเมอืง

จะต้องมีสกุลจ่างซุนของนางด้วยแน่นอน เหอซื่อย่อมตั้งใจจะผูกไมตรี 

กับนางอยู่แล้ว ในอนาคตไม่แน่อาจจะมีประโยชน์กับเส้นทางการเป็น

ขุนนางของสามีก็ได้ จึงรับค�าอย่างยินดีและน่ังลงไป พูดเสียงเบาว่า  

"พวกเราพูดกันเป็นการส่วนตัวก็ไม่เป็นไร ถือว่าแค่ให้คุณหนูซึ่งเป็น 

ผูม้าใหม่ได้เปิดหเูปิดตา ผูบั้ญชาการซานไม่ใช่คนธรรมดาท่ัวๆ ไปหรอกนะ  

ในโยวโจวน้ีไม่มีใครกล้าย่ัวยุเขามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว นับตั้งแต่ทหาร 

ในจวนบัญชาการของเขาไปจนถึงชาวบ้านตามท้องตลาด หรือแม้แต ่

พวกผู ้ร ้ายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เชื่อฟังเขา ความสามารถช่างร้ายกาจ 

เหลือเกินจริงๆ"

แววตาจ่างซุนเสินหรงดูล�้าลึก "อย่างนั้นหรือ"

แต่ข้าไม่เพียงยั่วยุ ถึงกับแต่งงานไปด้วยแล้วล่ะ

เหอซื่อพยักหน้าแล้วย้ิมอีก "ถึงแม้สามีข้าจะเป็นหัวหน้าขุนนางที่

โยวโจวนี ้ก็ยังต้องเคารพเขาอยู่สามส่วน นัน่เพราะความสงบภายในและ

การป้องกันภายนอกของโยวโจวล้วนขาดเขาไม่ได้ แต่ว่าท่ีน่ีท้ังคนด ี

คนเลวปะปนกันไปหมด ถ้าหากเขาไม่ร้ายกาจพอ แล้วจะควบคุมคนอยู่

ได้อย่างไรกัน"

จ่างซนุเสินหรงส่งเสยีงอมืค�าหน่ึง เหอซือ่สมเจตนาแล้วก็หยุด แต่ก็ 

ยังพูดให้เขาดดูใีนตอนท้าย ทว่านางล้วนฟังผ่านหไูปทัง้ส้ิน ตอนท่ีอยู่บ้าน
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สกลุซานนางก็ดอูอกแล้วว่าบรุษุผูน้ัน้ไม่ใช่สภุาพชนแบบคณุชายตระกูล

เก่าแก่คนอื่นๆ พวกนั้น แต่เมื่อมาถึงที่นี่นางถึงได้พบว่า...เขายิ่งห่างไกล

จนไร้ขีดจ�ากัดเช่นนี้

หลงัจากเหอซือ่จากไปได้ไมน่าน ตงไหลกพ็าจือ่รุย่กบับ่าวไพร่ของ

สกุลจ่างซุนคนอื่นๆ ที่มาจากจุดพักม้าเข้ามา

จือ่รุย่รูว่้าประมขุน้อยรกัความสะอาดเป็นท่ีสดุ แต่เพราะน�า้ใจไมตรี

อันย่ิงใหญ่ของท่านผู้ว่าการเป็นอุปสรรคที่ท�าให้ต้องทนมาจนถึงตอนนี้ 

ดังน้ันเรื่องแรกก็คือเข้าไปในห้องปรนนิบัติประมุขน้อยของนางเปลี่ยน

เสื้อผ้า ผลก็คือทันทีที่เข้าไปดูในห้องนางก็ต้องตะลึงแล้วตะลึงอีก 

ตอนน้ันนางตดิตามจ่างซนุเสนิหรงทีไ่ปแต่งงานยังสกุลซานทีล่ั่วหยาง  

คอยรับใช้อยู่ครึ่งปี ย่อมต้องจ�าลักษณะห้องของคุณชายใหญ่สกุลซานที่

นางไปอาศยัอยู่ได้แน่นอน รปูร่างหน้าตาของซานจงนางก็เคยเห็นมาแล้ว 

เพียงแต่ตอนนีแ้สร้งท�าเป็นจ�าไม่ได้ก็เท่าน้ันเอง จะได้หลกีเลีย่งการท�าให้

จ่างซุนเสินหรงไม่สบายใจ

ตงไหลก็เกือบจะเหมือนนาง...แสร้งท�าเป็นเบื้อใบ้ไปหมด

จ่างซนุเสนิหรงเปลีย่นเสือ้ผ้าโดยการปรนนบิตัจิากนางเรยีบร้อยแล้ว  

จู่ๆ ก็ถามขึ้น "เขายังอยู่หรือไม่"

จือ่รุย่ยังไม่ได้สติกลบัมาในขณะนัน้ "ประมขุน้อยถามถึงใครเจ้าคะ"

น้ิวมือของจ่างซุนเสินหรงวนอยู่บนสายรัดเอวท่ีท�าจากผ้าไหม  

"ช่างเถอะ ไม่มีอะไร" พูดจบก็ออกจากประตูไป และสั่งให้พวกเขาไม่ต้อง

ติดตาม

จ้าวจิ้นเหลียนน่าจะยังไม่กลับไป ที่เรือนชั้นนอกมีเสียงคนดังมา 



77เทียนหรูอวี้

จ่างซุนเสินหรงเดินออกจากเรือนชั้นใน เลี้ยวที่มุมระเบียง นางไม่สนใจ

ความมืดที่อยู่เบื้องหน้า พลันพบร่างในชุดสีด�าปรากฏขึ้นในสายตา 

เท้าข้างหนึง่ทีส่วมรองเท้าขีม้่าของบรุษุเหยียดย่ืนมาตรงเบือ้งหน้านาง  

เขากอดอกอยู่ ร่างพิงเอียงๆ กับก�าแพง ขวางทางไปของนางไว้

จ่างซนุเสินหรงตะลงึงันอยู่บ้าง จากน้ันก็มอีาการตอบสนองกลับมา 

ทันที ไม่ต้องถามแล้ว เขายังอยู่!

"ท�าอะไร" นางเงยหน้าขึ้น

ซานจงก้มหน้าลงมองนาง "เจ้าไปเปลีย่นค�าพูดกับจ้าวจิน้เหลียนเสีย  

เปลี่ยนให้ผู้อื่นมาคุ้มกันเจ้า" 

หวัคิว้ของจ่างซนุเสนิหรงขมวดเลก็น้อยแล้วกค็ลายออก เขาตามนางมา  

ที่แท้ก็เพ่ือเรื่องน้ี "อาศัยฐานะใดกัน" นางเกิดอาการพยศขึ้นมาทันที  

เบือนหน้าหนี "ข้าไม่ท�าหรอก"

ไม่มีเสียงตอบกลับ

ตอนที่นางทนไม่ไหวแล้วเหลือบมองกลับไป กลับเห็นซานจงยังคง

มองนางอยู่

ท่ีกระทบกับสายตานางก็คือจู่ๆ เขาก็หัวเราะข้ึนมา มือที่กอดอก

คลายออก "เพราะเหตุใด หรือว่าที่มาโยวโจวนี้...เจ้ามาเพราะข้า?"

คิ้วของจ่างซุนเสินหรงเลิกขึ้นทันที ใบหน้าร้อนผ่าวขึ้นมากะทันหัน 

"ท่าน...ท่านฝันไปเถอะ!"

ดวงตาของซานจงลึกล�้าด�ามืด "ไม่ใช่ก็ดีแล้ว"

ในใจส่วนลึกของจ่างซุนเสินหรงราวกับมีเปลวไฟลุกโชนข้ึนมา  

แผดเผาอย่างรนุแรง นางโต้ตอบกลบัไปในทนัท ีพูดอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง

แล้วว่า "ท่านก�าลังกระตุ้นข้า" พูดพลางนางก็ฉีกมุมปากขึ้นเล็กน้อย 
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ดวงตาหยีเหมือนพระจันทร์เสี้ยว "กระตุ้นข้าไปก็ไม่มีประโยชน์" 

นี่เป็นการแส่หาเรื่องของเขาเอง ซึ่งก็เป็นผลจากการที่ดาบของเขา

ล่วงเกินนางเมื่อตอนก่อนหน้านี้

ใบหน้านางช่างขาวราวหิมะไม่เหมือนกับคนอื่นๆ พอเกิดความ 

ไม่พอใจขึ้นก็ยิ่งเพิ่มสีสันมีชีวิตชีวามากขึ้นไปอีก ซานจงมองใบหน้านาง  

รอยย้ิมท่ีมมุปากยังคงอยู่ หวนนึกถึงตอนทีไ่ด้พบกันครัง้แรกนางก็เหมอืนกับ 

ยามน้ี แต่ในความทรงจ�าเดมิก็ไม่ค่อยมรีปูร่างลกัษณะของนางอยู่สกัเท่าไร  

ที่แท้นี่ต่างหากถึงจะเป็นจ่างซุนเสินหรง

"อยู่ที่นี่หรือ" เสียงของจ้าวจิ้นเหลียนดังเข้ามา

จ่างซุนเสินหรงหันหน้ากลับไปมอง พี่ชายของนางก�าลังเดินเข้ามา

พร้อมกับจ้าวจิ้นเหลียน หูสืออีก็ตามมาอย่างเชื่องช้า พอหันกลับมาอีกที

ซานจงก็ยืนตัวตรงแล้ว ท้ังยังเว้นระยะห่างจากนางไปอีกหลายก้าว  

นางเม้มปากอย่างอดไม่ได้ คิดในใจว่า เมื่อครู่ก็ไม่รู้ว่าใครกันท่ีเป็นฝ่าย 

ขวางทางข้าเอาไว้

"โยวโจวไม่อาจเทียบฉางอันได้ ที่พักขุนนางเรียบง่าย หวังว่า 

ท่านท้ังสองจะไม่รังเกียจ" จ้าวจิ้นเหลียนมาถึงตรงหน้าก็เอ่ยทักทาย

ปราศรัยก่อน 

ดวงตาสองข้างของจ่างซุนซิ่นมองจ่างซุนเสินหรงแล้วก็มองไปท่ี

ซานจง จากตัวซานจงก็วนกลับมาที่ตัวจ่างซุนเสินหรงอีก

คนหนึ่งยังเย็นชาไม่หาย อีกคนยังดูเสเพลไม่คลาย 

ทันใดนั้นก็มีคนผู้หนึ่งว่ิงเหยาะๆ ตรงเข้าไปหาซานจง "คุณชาย 

กลับมาแล้ว" 

คนผูน้ัน้คารวะไปทางซานจงก่อน แล้วค่อยคารวะพวกจ้าวจิน้เหลียน 
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ไปทีละคนๆ ครั้นเห็นจ่างซุนซิ่นอยู่ตรงเบื้องหน้าก็ชะงักอึ้งไปเล็กน้อย 

กระทั่งหันไปทางจ่างซุนเสินหรงสีหน้าก็ตกใจในทันที มองนางไปมาอีก

หลายรอบ แล้วค่อยหลุดปากอย่างตกใจ "ฮู..."

เสยีงทีพู่ดขาดหายไปทันทีเนือ่งจากมอืข้างหนึง่ของซานจงหนบีเข้าที ่

ต้นคอของเขา พร้อมกับพูดเสียงหนัก "พูดให้มันดีๆ"

นยัน์ตาของคนผูน้ัน้มองตรงอย่างฉบัพลนั "บะ...บรเิวณใกล้ๆ ล้วน

จัดการเรียบร้อยแล้ว ที่น่ีสามารถให้ท่านผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายพักได้อย่าง

วางใจ"

"อืม" ซานจงปล่อยเขา

ทุกคนล้วนเห็นฉากนี้กันหมด คนผู้นั้นก็คือพ่อบ้านของที่พักแห่งนี้ 

จ่างซุนเสินหรงจ�าเขาได้ในทันทีที่เห็น เขาก็คือบ่าวรับใช้คนสนิท

ของซานจง ตอนน้ันก็คือเขาน่ีเองท่ีน�าหนังสือขอแยกทางมามอบให้ถึง 

มือนาง นางยังจ�านามของเขาได้ เขามีนามว่า 'ก่วงหยวน'

ก่วงหยวนยิ้มเหยเกขณะที่คารวะนาง "คารวะท่านผู้สูงศักดิ์"

จ่างซุนเสินหรงคิดๆ แล้วก็เข้าใจข้ึนมาทันที มองไปทางบุรุษที ่

ยืนห่างไปหลายก้าวผู้นั้น "ที่นี่คือจวนของท่าน?"

ซานจงขยับที่เกราะแขนเล็กน้อย ก่อนจะหันหน้ามา

จ้าวจ้ินเหลียนอธิบาย "ใช่แล้ว ที่นี่ เป ็นจวนพักขุนนางของ 

ผู้บัญชาการซานจริงๆ แต่เขาไม่ค่อยได้ใช้ จึงมอบให้จวนว่าการของ 

โยวโจวจัดการได้ตามสะดวก ตอนน้ีถึงได้ขอยืมให้ท่านท้ังสองพักอาศัย

เป็นการชั่วคราวได้พอดี"

มิน่าเล่า การจัดวางเครื่องเรือนข้างในนั้นถึงได้เป็นเช่นนั้น เหอซื่อ

ถึงได้พูดเรื่องพวกน้ันกับนาง แยกทางกันไปแล้วกลับต้องมาตกอยู่ใน 
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รงัของเขาอกี ในใจของจ่างซนุเสนิหรงอดไม่ได้ทีจ่ะเกิดความรู้สึกประหลาด 

พิกลขึ้นมาเล็กน้อย

จ่างซุนซิ่นที่อยู่ด้านข้างกระแอมกระไอเบาๆ ตอนน้ีเขารู้สึกเสียใจ

เล็กน้อยที่ไปเชื้อเชิญให้ผู้ว่าการออกหน้า

ตัวซานจงเองกลับไม่ได้เคร่งเครียดกับเรื่องน้ี เดิมทีเร่ืองท่ีมอบ 

จวนพักขุนนางให้จวนว่าการเขาก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งด้วย จะให้ผู้ใดอยู่ก็ 

เหมอืนกัน ถ้าไม่ใช่เพราะมาด้วยกันในเท่ียวนีเ้ขาก็คงไม่รูเ้รือ่งนีแ้ม้แต่น้อย

"ถ้าไม่มีเรื่องอะไรข้าก็ควรจะกลับได้แล้ว" เขาประสานมือก�า 

เป็นหมัด คารวะตามแบบของทหาร พอหันหลังคนก็เดินออกไปแล้ว

จ่างซุนเสินหรงมองไปทางเงาหลังของเขาท่ีพูดว่าไปก็ไปเลยด้วย

สีหน้าน่ิงเฉย แต่ในใจกลับคิดว่า...มาเพ่ือบอกให้ข้าเปลี่ยนความต้ังใจ

เท่านั้นจริงๆ

ทันใดนั้นนางก็เห็นก่วงหยวนก�าลังแอบมองตนอยู่ ราวกับว่ายังคง

ไม่กล้าจะเชื่อ พอถูกนางจับได้ก็เสก้มหน้ามองพื้นอีก...

ตอนที่ซานจงออกจากประตูหูสืออีก็ตามออกไปด้วย

"ท่านหัวหน้า ฉวยโอกาสตอนที่ท่านไม่อยู่เมื่อครู่นี้ข้าสืบได้ความ

จากท่านผู้ว่าการมาแล้ว ท่านจะว่าอย่างไร รองเสนาบดีผู้นั้นบอกว่า 

พวกเขาได้รับพระราชโองการให้มาที่นี่ แต่ที่แท้กลับมาเพื่อหาแร่"

ซานจงเดินพลางพูดไปด้วย "ก็ไม่แปลก เดิมเขาก็คือคนของ 

กรมโยธาอยู่แล้ว"

หูสืออีนึกสภาพพวกหกกรม* ในเมืองหลวงไม่ออก แล้วก็ไม่ยินดี 

* หกกรม คือระบบบริหารราชการส่วนกลางของจีนซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมดหกกรม ได้แก่ กรมคลัง กรมกลาโหม 

กรมโยธา กรมขุนนาง กรมพิธีการ และกรมราชทัณฑ์
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ที่ตนเองไม่อาจไปขับไล่คุณหนูเอาแต่ใจตัวผู้นั้นอีก เขารู้สึกเพียงอับจน

ปัญญา "เป็นงานท่ียุ่งยากอะไรเช่นน้ี หรือว่าพวกเราตกหลุมพรางแล้ว? 

จู่ๆ  ค�าสัง่ห้ามใช้กับพวกเขาไม่ได้แล้วไม่พอ ตอนนียั้งอยากจะให้ท่านเป็น

องครักษ์ของสตรีผู้นั้นอีก"

ซานจงย้ิม นี่ไม่ใช่การตกหลุมพราง นางก็แค่พุ่งเป้ามาที่เขา  

ไม่เสียทีที่เป็นจ่างซุนเสินหรงที่ทั้งจวนบัญชาการก็ข่มนางไว้ไม่อยู่

"ท่านหัวหน้าจะไปคุ้มกันนางจริงๆ หรือ" หูสืออีซักถาม

"เจ้าว่าอย่างไรเล่า"

ซานจงลงบนัไดไปแก้เชอืกม้าทีล่่ามเอาไว้ ในใจคดิถึงเรือ่งพระราช 

โองการที่พูดถึงเมื่อครู่น้ีขึ้นมาทันที พริบตาเดียวก็อยู่ชายแดนมาสามปี 

ฉางอันก็เปลี่ยนฮ่องเต้องค์ใหม่แล้ว 

แต่ถ้าจ่างซุนซิ่นอยากจะขุดหาแร่ ไยต้องพาจ่างซุนเสินหรงมา 

ด้วยอีก 
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หลงัจากย้ายจากจดุพักม้ามายังทีพั่กแห่งใหม่ก็ไม่มอีะไรทีไ่ม่คุน้เคย  

นอกจากตอนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมองเห็นภาพการตกแต่งในห้อง ซึ่งเกือบ

จะท�าให้จ่างซนุเสนิหรงนึกว่าได้ย้อนกลบัไปในช่วงทีอ่ยู่บ้านสกุลซานอกีครา  

หลงัจากนัน้นางก็นึกขึน้มาได้ ตอนน้ีนางเข้ามาอยู่ในสถานท่ีของอดตีสามี 

แต่น่ันจะเป็นอย่างไรเล่า ในเมือ่เขาไม่สนใจเลยสกันดิ แล้วนางยังมเีร่ืองใด 

ให้กระดากอายด้วย

ยามเช้าตรู่ นอกประตูจวนมีรถม้าจอดอยู่ จ่างซุนเสินหรงนั่งอยู่บน

รถม้าตั้งนานแล้ว

บนหวัเข่านางมกีระดาษแผ่นหนึง่วางแผ่อยู่ มอืข้างหนึง่ถอืม้วนหนงัสอื 

เอาไว้ บนกระดาษคือภาพร่างคร่าวๆ ของ 'ภูเขาดิน' ลูกนั้น ซึ่งก็คือภาพ

เส้นทางและสภาพแวดล้อมของภูเขา

นางเคยเห็นเส้นทางนี้มาแล้ว ท้ังได้ไปดูในม้วนหนังสืออีก พบว่า 

7
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ตวัอกัษรในหนงัสอืยากทีจ่ะเข้าใจเหลอืเกิน คนธรรมดาท่ัวไปถึงข้ันทีรู้่สึกว่า 

ประโยคเหล่าน้ีอ่านไม่รูเ้รือ่ง แต่ก็เพราะสาเหตุน้ีเอง ความสามารถในการ

ตีความให้เข้าใจจึงเป็นสุดยอดของความสามารถแล้ว

จ่างซนุเสนิหรงไม่เพียงอ่านรูเ้รือ่ง แต่ยังเข้าใจได้อย่างทะลปุรโุปร่ง

อีกด้วย ถึงขั้นที่ว่าสามารถเปลี่ยนจากตัวอักษรออกมาเป็นภาพได้  

บางครัง้การก�าหนดตวัภูเขาและหายอดเขากเ็ป็นเพียงความลบัทีซ่่อนอยู่

ในตัวอักษรระหว่างแถวเท่านั้นเอง แล้วนางก็เป็นคนที่ส่องเห็นความลับ

ได้พอดี

วันนี้ท้องฟ้าเป็นใจ ช่างเป็นวันที่สดใสปลอดโปร่ง 

มคีนเดนิเอือ่ยๆ มาถึงนอกตวัรถ มอืข้างหน่ึงเลกิม่านรถมองเข้ามา 

เป็นจ่างซุนซิ่น

"จ้าวจิ้นเหลียนเองน่ะหวังดี แต่ข้ามักจะรู้สึกว่าเขาหวังดีแต่ท�า 

เรื่องร้ายๆ ไปที่ใดก็มีแต่ซานจง" เขาอ้าปากก็พูดเช่นนี้ น่ากลัวว่าคงจะ 

อดกลั้นมานานแล้ว

จ่างซนุเสนิหรงคล้ายไม่ค่อยได้ฟัง นางเอาม้วนหนงัสือเก็บกลบัเข้าไป 

ในถุงผ้าปักลาย แล้วพับแผ่นกระดาษขึ้น

เขาพินิจพิจารณาสีหน้าของนาง "เหตุใดไม่พูดอะไรเล่า"

ตอนนี้เองจ่างซุนเสินหรงถึงได้เงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วย้ิมออกมา 

"พ่ีพูดติดปากอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องส�าคัญไม่ใช่หรือ ตอนนี้ข้าก�าลังจะ 

ไปส�ารวจภูมิลักษณ์อีกครั้ง และจะไปส�ารวจภูเขาดินนั่นเอง"

จ่างซนุซิน่พอได้ยินสองตาก็เป็นประกาย รูทั้นทว่ีา 'ภูเขาดิน' นัน้น่าจะ 

ต้องมแีนวโน้มออกมาด ีจากน้ันพอรูส้กึตวักลบัมานางก็เปลีย่นเรือ่งไปแล้ว  

เขารูจ้กันิสยัของน้องสาวตนเองเป็นอย่างด ีนางต้องการจะท�าสิง่ใด ปกติ
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เมือ่ตดัสนิใจแล้วก็จะรบีจดัการให้เรยีบร้อยโดยเรว็ ไม่ว่าใครก็เปลีย่นแปลง 

ไม่ได้ ก็เหมือนเรื่องที่นางเจาะจงให้ซานจงมาเป็นผู้คุ้มกัน

ในเมื่อเป็นเช่นน้ีเขายังจะพูดอะไรได้อีก จึงสะบัดมือเล็กน้อยแล้ว

พูดว่า "ช่างเถอะ เจ้าพอใจก็ดีแล้ว"

ทนัใดน้ันก็ได้ยินเสยีงกีบเท้าม้า ทหารกลุม่หนึง่ข่ีม้าเร่งรุดเข้ามาหา

อย่างมีระเบียบวินัย

พอจ่างซนุเสนิหรงได้ยินมอืข้างหนึง่ก็วางบนขอบหน้าต่าง ถามไปที่ 

ข้างนอกว่า "รอนานเพียงใดแล้ว"

จื่อรุ่ยรายงาน "เกือบหนึ่งชั่วยามแล้วเจ้าค่ะ"

นางเบะปากเล็กน้อย "นานพอแล้วจริงๆ"

ที่มาคือทหารม้าของจวนบัญชาการ จนถึงตอนนี้นางยังไม่ได้ 

ออกเดนิทางก็เพราะก�าลงัรอพวกเขาปรากฏตวัมารบัหน้าทีต่ามทีส่ญัญาไว้  

ทว่าตอนทีด่วงตาของนางมองออกไปกลบัไม่เหน็เงาร่างทีโ่ดดเด่นสะดดุตา 

นั่นเลย

หลังจากทหารม้ากองน้ันหยุดลง ชายสวมชุดเกราะผู้หน่ึงท่ีน�าอยู ่

หน้าขบวนก็ลงมา ประสานมือคารวะแล้วพูดว่า "นายกองจางเวย ได้รับ 

ค�าสั่งให้มาเบิกทางเข้าภูเขาให้ท่านทั้งสอง"

จ่างซุนซิ่นกวาดตามองรอบหนึ่ง "มีแค่เจ้า?"

จางเวยตอบ "ใต้เท้าวางใจได้ ทหารของข้ากองนี้เป็นทหารชั้นยอด 

สามารถคุ้มกันได้แน่"

ซานจงไม่ได้มาจริงๆ เสียด้วย

จ่างซุนซ่ินเพียงมองเห็นใบหน้าของจ่างซุนเสินหรงผละไปจาก

หน้าต่างก็รู้ว่าไม่ดีแล้ว จึงรีบพูดว่า "ก็ไม่เช้าแล้ว ออกเดินทางก่อนแล้ว
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ค่อยว่ากันเถอะ" พูดจบก็หันกลับไป

เขากลับเห็นจ่างซุนเสินหรงยื่นตัวออกมาจากตัวรถ

"จูงม้ามาให้ข้าตัวหนึ่ง" นางกล่าว

ตงไหลรีบไปที่ท้ายขบวนจูงม้าเข้ามาทันที

จ่างซุนเสินหรงยกชายชุดแล้วลงจากรถ รับสายบังเหียนม้ามา 

สะกิดเท้าพลิกตัวคราหนึ่งอย่างช�านิช�านาญก็ขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้ว  

"ตงไหลไปกับข้า พวกเจ้าไปก่อนแล้วกัน ข้าจะตามไปทีหลัง" พูดจบนางก็ 

หนีบท้องม้าทีหนึ่ง ขี่ม้าออกไปต่อหน้าต่อตาคนทั้งหมด

ตงไหลรีบควบม้าตามไปจนทัน

จ่างซุนซิ่นมองตามอย่างจนปัญญา แต่กลับมองออกว่านางก็ 

หาทางออกอื่นไม่ได้ด้วยเช่นกัน

เสียงการฝึกดังสนั่นหวั่นไหวอยู่ในจวนบัญชาการทหาร 

รองเท้าข่ีม้าของซานจงย�า่ไปบนพ้ืน เดนิอยู่ในลานประลอง บนร่าง

สวมเพียงเสื้อบางๆ ตัวเดียว เขาผ่านไปท่ีใดก็ไม่มีใครกล้าเกียจคร้าน  

เสียงตะโกนดังขึ้นประชันกัน เค้นเรี่ยวแรงท่ีใช้ดูดน�้านมมารดาออกมา 

ฝึกเข้าปะทะกันจนสุดก�าลัง

เขาตรวจแถวทหารไปถึงท้ายแถว จู่ๆ ก็หยุดเท้า ทหารตรงนั้น 

พอเห็นเขาหยุดลงที่ตรงข้างหน้า มือก็สั่นไปหมดทันที 

ซานจงหันหน้าไป "ใครอยู่ในแถว"

นายกองทีช่ือ่เหลยต้าก้าวออกมายนื "ท่านหัวหน้า เป็นคนของข้าเอง"

เขาชี้ไปที่ทหารนายนั้นทันที "ฝึกมาจนถึงตอนนี้ แขนยังไม่แข็งเลย 

เจ้าใช้คนที่เท้าเป็นหลักหรือไร"
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เหลยต้าเห็นสีหน้าผู้เป็นนายถมึงทึงอย่างยิ่งแล้ว ใบหน้าก็ซีดลง

อย่างรวดเร็ว "ขอรับ! ตามกฎระเบียบ ทหารในกองของข้าทั้งหมดนับแต่

วันน้ีไปจะต้องฝึกเพ่ิมทกุวัน ถ้ามคีรัง้หน้าข้าจะลงโทษตามวนิยัทหารเอง

ขอรับ"

ทหารนายนั้นตกใจกลัวจนไม่กล้าขยับเขยื้อนตั้งนานแล้ว

ฝักดาบในมือของซานจงเคาะไปที่แขนของทหารนายน้ันทีหน่ึง  

"ฝึกให้ดีๆ มิเช่นน้ันก็ไม่ต้องรอให้พวกท่ีนอกด่านน่ันมาท�าลายแขนคู่นี ้

ของเจ้าแล้ว ข้าจะตัดให้เจ้าก่อนเอง"

"ขอ...รับ..." เขาท�าได้แค่พ่นเสียงออกมาจากร่องฟันที่ส่ันระริก 

เท่านั้น

รอจนซานจงเดินไปแล้ว การฝึกของคนอ่ืนๆ ก็ด�าเนินไปเหมือน 

ไม่เคยหยุดลงมาก่อน 

หสูอือมีาจากทางด้านหลงั ตบหลงัเหลยต้าท่ีเพ่ิงถูกต�าหนไิปทีหนึง่ 

"ปล่อยวางหน่อย พวกเรามีใครไม่เคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนบ้าง เวลานี้กลับ

อิจฉาเจ้าบ้าจางเวยนั่นที่สามารถถูกส่งออกไปแล้ว"

เหลยต้ามองตามทิศทางท่ีซานจงจากไป พึมพ�าว่า "ท่านหัวหน้า

ทุ่มเทจนสุดก�าลังตั้งหลายปีปานนี้แล้วก็ยังไม่เปลี่ยน" 

หูสืออีผลักใบหน้าใหญ่ๆ ของเขาไปทีหนึ่ง "แสร้งท�าเป็นผู้มาก 

ประสบการณ์อะไรกัน พวกเราใครบ้างท่ีไม่ใช่เพ่ิงติดตามท่านหัวหน้า 

เมือ่สามปีก่อน กลบัท�าเหมอืนเจ้ารูเ้บ้ืองลกึเบ้ืองหลงัมากกว่าเสียอย่างน้ัน"

สามปีก่อนซานจงรับต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารรักษาเมืองของ 

โยวโจว พวกเขาถึงทยอยกันมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา ก่อตั้ง 

จวนบญัชาการทหารอนัใหญ่โตมโหฬารแห่งนีข้ึ้น นอกจากรูว่้าเขามทีีม่า
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จากสกุลซานที่เป็นฝ่ายทหารในลั่วหยางแล้ว ก็ไม่รู้อะไรอีกเลย

ด้านหลังจวนบัญชาการมีหมู่เรือนพักท่ีมีลานล้อม เรียบง่ายและ

ค่อนข้างเก่า เดมิท�าไว้ให้ทหารยามทีอ่ยูร่ะหว่างปฏบิตัหิน้าทีใ่ช้พักอาศัย 

ตอนนี้หนึ่งในน้ันได้กลายเป็นท่ีพักของผู้บัญชาการทหารรักษาเมือง 

ไปแล้ว 

ซานจงผลกัประตเูดนิเข้าไป วางดาบในมอืลง เพ่ิงจะหยิบผ้าข้ึนมา

เช็ดเหงื่อก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอันสับสนวุ่นวายที่ด้านนอก และมีพลทหาร

นายหน่ึงก�าลังตะโกนเสียงดัง "ท่านผู้สูงศักดิ์โปรดรอก่อน ขอให้พวกข้า

รายงานก่อน!"

เขาโยนผ้าทิ้ง หยิบชุดชาวหูขึ้นมาคลุมลงบนร่างแล้วเดินออกไป

เพ่ิงออกจากประตู ที่เบื้องหน้าก็มีพลทหารนายหนึ่งวิ่งเข้ามา  

"ท่านหัวหน้า คนที่มาหาท่าน..."

ซานจงช้อนตามองไปเห็นจ่างซุนเสินหรงก�าลังพาตงไหลเดินตรง

เข้ามาอย่างรวดเร็ว

นางตรงดิ่งโดยไม่ว่อกแว่กมาตลอดทาง พุ่งตรงมาท่ีน่ี จนกระทั่ง 

ได้เห็นเขาเดินออกมาจากในห้อง ถึงหยุดลงโดยทันที

ซานจงโบกมอืให้พลทหารถอยออกไป แล้วยกมอืข้ึนจดัแจงเสือ้ผ้า

ให้เรียบร้อยก่อน

จ่างซุนเสินหรงมองดูเขา แล้วก็มองดูห้องที่อยู่ด้านหลังเขาอีกที  

ถึงได้เอ่ยปากเป็นประโยคแรกว่า "ท่านอยู่ที่นี่เองหรือ"

ซานจงสอดสาบเสือ้ด้านหน้าเก็บให้เรยีบร้อย "ใช่แล้ว มอีนัใดหรอื"

ตอนทีม่าจ่างซนุเสนิหรงโมโหเป็นทีส่ดุ ชดัเจนว่าเขาล่วงเกินนางก่อน 
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ดาบหนึ่ง ยังจะอาศัยอะไรมาขับไล่คนที่มาหาอย่างขอไปทีอีก แต่ตอนนี้

นางกลับไร้ค�าพูดแล้ว 

นางนกึถึงช่วงเวลาหลงัพิธีแต่งงาน พวกเขาได้พบหน้ากันเป็นครัง้แรก 

อย่างเป็นทางการ ตอนนั้นเขาได้รับค�าสั่งเคลื่อนย้ายก�าลังทหาร ก�าลัง

เตรียมตัวจะไปจากจวน นางผลัดเปลี่ยนชุดแต่งงานรีบออกมาส่งเขา  

ก็เห็นบ่าวรับใช้กลุ่มใหญ่รุมล้อมรอบตัวเขาเสียก่อน 

เขายืนอยู่อย่างสง่างามสูงเด่นท่ามกลางหมู่คน ปล่อยให้ผู้คน 

รมุถอดชดุเจ้าบ่าวออกอย่างต้ังอกต้ังใจ เปลีย่นเป็นสวมชดุเกราะ คลุมทับ 

ด้วยเสื้อคลุมกันลม ที่ด้านข้างยังมีบ่าวรับใช้คอยปรนนิบัติอีกแถวหนึ่ง 

บ้างก็ถือดาบ บ้างก็ถือแส้ให้เขา ทุกอย่างไม่ต้องล�าบากให้เขาท�าเอง  

รอจนเขาพบเห็นนาง นัยน์ตาด�าสนิทกวาดมาบนร่างนางเหมอืนดาบอูโ่กว*  

ที่คาดอยู่ตรงเข็มขัด เย่อหยิ่งโอหังแบบผู้มีต�าแหน่งสูงส่งอันบริสุทธิ์...

บุตรชายคนโตท่ีเกิดจากภรรยาเอกของสกุลซานแห่งล่ัวหยางมี 

ชื่อเสียงโด่งดังอยู่ทางเบ้ืองนอก ลูกหลานตระกูลเก่าแก่ในเมืองหลวง

ตะวันออกตะวันตกทัง้สองเมอืงจ�านวนไม่น้อยก็กดข่มประกายอนัแหลมคม 

ของเขาเพียงคนเดียวไม่ลง อายุเพียงสิบเจ็ดปีก็สร้างความดีความชอบ 

สิบแปดปีก็น�าทัพแล้ว หลังจากนั้นมาก็ถูกโยกย้ายไปประจ�าการตาม

หน่วยรักษาการณ์ทุกแห่ง ถูกมอบหมายให้รับภาระหนักหน่วงคร้ังแล้ว

ครั้งเล่า ประสบความส�าเร็จไปทุกหนทุกแห่ง

คนข้างนอกล้วนพูดกันว่าเส้นทางในอนาคตของคณุชายใหญ่สกุลซาน 

* ดาบอูโ่กว คอืดาบสมัฤทธ์ิทรงโค้งชนิดหนึง่ทีผ่ลติขึน้ท่ีเขตอูใ่นสมยัชนุชวิ ปัจจบุนัคือเมอืงซโูจวท่ีอยู่ในมณฑล

เจยีงซ ูตามต�านานกล่าวไว้ว่าดาบอูโ่กวเป็นดาบทีม่คีวามยาวประมาณ 1 เมตร คมดาบเหมอืนใบหลวิ มคีวามคม  

เหมาะส�าหรบัการฟัน ชาวจนีโบราณในยุคหลงัพรรณนาถึงดาบอูโ่กวว่าเป็นสญัลกัษณ์ของการปกป้องแผ่นดิน 

รักษาชายแดน ในที่นี้หมายถึงความมีพลัง
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ไร้ขดีจ�ากัด ในอนาคตจะต้องได้เป็นขนุนางใหญ่คมุชายแดนด้านใดด้านหน่ึง 

เป็นแน่ ไม่ใช่แค่ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยรักษาการณ์ แต่เป็นต�าแหน่ง 

ผูบ้ญัชาการใหญ่ว่าการทัว่ทัง้ภูมภิาค ตอนทีบ่ดิามารดาของนางเลอืกเขา

ให้กับนาง บิดายังเคยพูดอย่างพึงพอใจว่า 'หย่ิงผยองเทยีมฟ้าเช่นนีถึ้งจะ

คู่ควรกับบุตรสาวที่มีความสามารถเทียมฟ้าของข้าหน่อย'

ตอนที่จ่างซุนเสินหรงแต่งงานกับเขา เขายังเป็นคนที่หย่ิงผยอง

เทยีมฟ้าดงัทีเ่ล่าลอืกันอยู่เลย แต่ตอนน้ีเขาเฝ้ารักษาการณ์อยู่ทีช่ายแดน

ด้านนี้ เป็นเพียงแค่ผู้บัญชาการทหารรักษาเมืองของท้องที่เท่านั้น ที่พัก

อย่างมากที่สุดก็เป็นเพียงห้องพักแสนจะธรรมดาจนเรียกได้ว่า 'หยาบๆ'  

เช่นนี ้ไม่มคีนมาคอยปรนนบิตัอิกีแล้ว และดเูหมอืนเขาจะเคยชนิมานานแล้ว 

เหมือนกัน

นางค่อยๆ ได้สติกลับมา ก่อนจ�าได้อย่างชัดเจน เขาต้องกลายเป็น

เช่นนีนั้บแต่ออกจากบ้านสกุลซานไป เพ่ือจะได้ตดัขาดจากนาง เขาปฏเิสธนาง 

ก็เพ่ือจะได้แยกทางกับนาง ถงึกับไม่เสยีดายท่ีจะทิง้ทุกอย่างท่ีม ีไม่แปลก

ทีห่ลงัยอมรบัค�าสัง่ของท่านผูว่้าการให้มาดแูลนางแล้ว วันนีก้ลบัไม่โผล่หน้า 

ไปเลย

ในหวัใจของจ่างซนุเสนิหรงเหมอืนกับมคีมมดีกรดีเฉอืนอยู่ท่ีใดสกัแห่ง  

สหีน้าแปรเปลีย่นไม่หยุด สายตาห่างเหนิ "ข้ามาเพ่ือเตอืนท่าน ท่ีบอกกับ

ผู้ว่าการจ้าวไว้คือให้ท่านไป"

ซานจงคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว รู้สึกว่านางก�าลังเอาผู้ว่าการมา

ข่มทับเขา สหีน้าดคูล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "ข้ามภีารกิจยุ่งมากย่ิงนกั ยุ่งเกินกว่า 

จะปลกีตวัไปได้ ท่านผูว่้าการเป็นหวัหน้าฝ่ายปกครองของท้องถ่ิน ข้าเป็น

หัวหน้าฝ่ายการทหารของท้องถิ่น เขาวุ่นวายกับข้าไม่ได้หรอก"
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ดังน้ันท่ีเขาบอกให้นางไปเปลี่ยนค�าพูดก็นับว่าเป็นการรักษาหน้า

ให้นางแล้ว

ในใจของจ่างซนุเสนิหรงมคีลืน่โหมกระหน�า่ "ไม่ว่าท่านจะไปหรือไม่  

ข้าก็ไม่เห็นว่าจะส�าคัญอะไรเลย" นางพูดจบก็หันหลงัแล้วเดนิจากไปทันที

ตอนนั้นเขาแยกทางกับนางก็ไม่เห็นจะส�าคัญอะไร ตอนนี้ก็ไม่เห็น

ส�าคัญเหมือนดังเช่นในอดีตด้วยเหมือนกัน

ซานจงจัดเสื้อผ้าชาวหูจนเรียบร้อย ยืนอยู่อย่างสบายๆ มองดูนาง

ที่เดินออกไปโดยไม่เหลียวหลัง ในใจคิดว่า นี่ไม่ดีเลยสักนิด คนที่ตัดขาด

กันไปแล้วก็ควรจะตดัให้ขาดสนทิส ิข้าไม่คดิจะไปมคีวามเก่ียวข้องอะไรอกี  

แต่พริบตาเดียวเขาก็สังเกตเห็นตงไหลที่ก�าลังจะไปเช่นกัน

"ช้าก่อน" เขาถาม "มีเจ้าเพียงคนเดียวที่ติดตามนางมาหรือ"

ตงไหลหยุดเท้าตอบว่า "ใช่ขอรบั" แล้วมองเขาอย่างแปลกๆ แวบหน่ึง  

จากนั้นค่อยก้าวเท้าไล่ตามนางไปอย่างรวดเร็ว

ซานจงมองไปท่ีเงาหลงัของจ่างซนุเสนิหรงอกีครา สีหน้าครุ่นคดิหนกั  

นางใจกล้าไม่เบา พาคนมาเพียงคนเดียวก็กล้าออกจากเมืองเข้าไปใน

ภูเขา เห็นที่นี่เป็นสถานที่เยี่ยงไรไปแล้ว!

"สอือ!ี" เขาหนักายไปหยิบดาบอย่างหมดความอดทน "พากองทหาร

เข้ามา!"

จ่างซุนเสินหรงเพ่ิงพ้นหน้าประตูใหญ่ของจวนบัญชาการ ขณะ

ก�าลงัจะจากไป หูสอือีก็น�าพลทหารกองหน่ึงไล่ตามออกมา นางเหลือบตา 

มองจากบนหลังม้าแวบหน่ึง "จะท�าอะไร ข้าไม่ได้มาหาคนที่เหลือ

นอกจากนี้"
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หูสืออีได้แต่แค้นที่ตนเองเป็นพวกปากอีกา ไม่ควรไปพูดว่าอิจฉา

จางเวยเลย! คราวน้ีดีแล้ว ตนเองก็เลยต้องมาคอยรับใช้นางด้วย! เขาเพียง 

ปิดปากแน่นสนิท แล้วถอยเปิดทางให้

ทีด้่านหลงั ซานจงมอืหนึง่ถือดาบโดดขึน้หลงัม้า ออกจากประตใูหญ่ 

ของจวนบัญชาการมา

"ผูส้งูศกัดิม์าท่ีน่ีเท่ียวหน่ึงแล้วก็จะเข้าไปในภเูขา หากประสบอนัตราย  

จวนบัญชาการคงสลัดความรับผิดชอบไม่พ้น" เขาตรงมาที่เบื้องหน้า 

จ่างซุนเสินหรง ตัวตั้งหลังตรงอยู่บนหลังม้าตัวสูงใหญ่ เปรียบกับนาง 

ยังสูงกว่าอีกหนึ่งช่วงศีรษะ "จะส่งเจ้าเข้าไปในภูเขา"

ที่แท้เป็นเช่นนี้ จ่างซุนเสินหรงปรายตามองเขา ในใจครุ่นคิดถึง 

ค�านั้นซ�้าไปซ�้ามา 'ผู้สูงศักด์ิ' นางเบือนหน้าไปแล้วหนีบท้องม้าเบาๆ  

คราหนึง่ ชิงขึน้ไปบนถนนก่อน "ส่งพระต้องส่งถึงตะวันตก* ส่งแค่ครึง่ทาง

ข้ายังคงไม่เห็นจะส�าคัญอะไร"

ซานจงปล่อยให้นางไปก่อนระยะหนึ่งถึงได้ตามไปอย่างไม่รีบร้อน 

คิดอย่างขบขันว่า ได้คืบจะเอาศอกให้ได้เลยสินะ

ไม่มกีารพูดคยุกันตลอดทาง มเีพียงตงไหลคอยติดตามจ่างซนุเสินหรง 

อย่างใกล้ชิด กองทหารที่อยู่ด้านหลังเพียงติดตามมาอย่างไม่ช้าไม่เร็ว 

เท่านั้น

จ่างซนุเสนิหรงไม่หนักลบัไปมองแม้แต่แวบเดยีว ต่อให้บางคร้ังจะ

สามารถช�าเลอืงมองหางตาเหน็ชายเสือ้ของบรุษุผูน้ั้นได้ ก็จงใจจะมองตรง 

* ส่งพระต้องส่งถึงตะวันตก เป็นส�านวน หมายถึงท�าเรื่องดีงามต้องท�าให้ถึงที่สุด ท�าเรื่องดีต้องท�าให้ส�าเร็จ  

ซึ่งส�านวนเต็มคือ 'ช่วยคนต้องช่วยให้ถึงที่สุด ส่งพระต้องส่งถึงตะวันตก' มีที่มาจากวรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้ 

(ไซอิ๋ว) ที่ซุนอู่คง (ซุนหงอคง) ร่วมเดินทางกับพระถังซันจั้ง (พระถังซัมจั๋ง) ไปยังชมพูทวีปที่อยู่ทางตะวันตก

ของจีน จนพระถังซันจั้งสามารถอัญเชิญพระไตรปิฎกได้ส�าเร็จ
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ไปเบื้องหน้าเท่านั้น

ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นสูงมากแล้วตอนที่เข้าสู่ภูเขาอย่างราบรื่น

จ่างซุนเสินหรงไม่หยุดพักเลยแม้แต่น้อย นางพุ่งตรงไปยังพ้ืนท่ี 

เป้าหมาย

ตอนที่เห็นภูเขาดินลูกนั้นอีกนางก็ลงจากหลังม้า พูดกับตงไหลว่า 

"ไปดูสักหน่อยว่าพ่ีชายข้ามาถึงแล้วหรือไม่ บอกให้เขาไปพบข้าที่ 

เชิงเขาลูกนั้น"

ตงไหลมองซานจงแวบหนึ่ง มั่นใจว่านางปลอดภัยดีถึงได้รับค�าสั่ง

แล้วไป

ทางด้านน้ีซานจงยกมอืขึน้ วาดไม้วาดมอืส่งสญัญาณไปทางหูสอือี

นี่เป็นรหัสลับในหน่วยรักษาการณ์ของพวกเขา คนที่อยู่ด้านหลัง

รบัค�าสัง่ พาคนกระจายไปยังรอบด้านเพ่ือส�ารวจตรวจตราเท่ียวหนึง่ก่อน

ซานจงกระโดดลงจากม้า หันหน้ากลบัไปมองกเ็หน็จ่างซนุเสนิหรง

เดินไปข้างหน้าแล้ว

จ่างซนุเสนิหรงแค่อยากจะเดินตรงไปท่ีภูเขาดนิเลย และก็ไม่หวังว่า 

คนผู้นั้นจะเข้ามาคุ้มครองตนจริงๆ กลับไม่รู้ว่าตนเองเดินอยู่เพียงล�าพัง

ใครจะคาดคดิว่าเดินมาไม่เท่าไร เบือ้งหน้าก็มหีล่มโคลนปรากฏข้ึน

ในสายตา ค�านวณด้วยสายตาต้องกว้างมากกว่าสามจั้ง* แต่กลับไม่รู้ว่า

ลึกเท่าไร ดูเหมือนหนองบึงแต่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตรงกลางยังมี

ก้อนหินโผล่ออกมาประปราย พอจะฝืนท�าเป็นทางเดินได้

นางย่ืนเท้าข้างหนึ่งออกไปลองเหยียบๆ ดู รู้สึกว่ามั่นคงจึงวางใจ

* จัง้ เป็นมาตราวัดความยาวทีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณของจนี ความยาวสทุธิของ 1 จัง้ แต่ละพ้ืนทีจ่ะไม่ตรงกัน  

ปัจจุบันที่จีนแผ่นดินใหญ่ 1 จั้ง เท่ากับ 3.33 เมตร ที่ไต้หวันจะเท่ากับ 3.03 เมตร
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เหยียบลงไป คิดจะข้ามผ่านไป

"เจ้าท�าอะไร"

จ่างซนุเสนิหรงเงยหน้าข้ึนทนัท ีซานจงก�าลงัมองนางมาจากฝ่ังตรงข้าม 

อย่างสงบนิ่ง

นางมองซ้ายมองขวา "ท่านข้ามไปได้อย่างไร"

ซานจงขี่ม้ามาจากช่องแคบอีกด้านหนึ่งตัดทะลุเข้าไปตรงๆ เดิมที

หล่มโคลนน้ีก็คือแนวป้องกันที่จวนบัญชาการของเขาท�าเอาไว้เพ่ือใช้

ป้องกันพวกนอกด่านฉวยโอกาสบุกรุกเข้ามาในตอนกลางคืน แต่เขา 

ไม่บอกออกไป

"ไม่ต้องสนใจว่าข้าข้ามมาได้อย่างไร" เขากอดดาบอยู่ มองทีใ่ต้เท้า

ของนางแวบหนึ่ง "เจ้าคิดจะข้ามมาเช่นนี้หรือ ไม่กลัวว่านี่เป็นกับดัก?"

จ่างซนุเสนิหรงทีเ่หยียบย่างออกมาหลายก้าวแล้วหยุดอยู่ทีก่ลางหล่ม 

มองดูเขาอยู่

ขณะนีซ้านจงถงึได้สงัเกตเห็นว่าใต้เสือ้คลมุกันลมของนางท่ีสวมใส่

อยู่คือชุดชาวหูท่ีสะดวกต่อการเคลื่อนไหว เป็นเสื้อตัวสั้นรัดเอวเข้ารูป 

ทอด้วยไหมปักลวดลายหลากส ีชายเสือ้ยาวถึงเพียงแค่หัวเข่า เผยให้เหน็

น่องเรียวตรงทั้งคู่ ยามนี้นางดูเกลี้ยงเกลาปราศจากธุลีกลางหล่มโคลน

สกปรก ช่างเหมือนกับนกกระเรียนก�าลังยืนอยู่ เขามองอีกชั่วขณะก็ 

พูดว่า "ถอยกลับไป"

จ่างซุนเสินหรงไม่ขยับ "ไม่ได้ ข้าต้องข้ามไป"

"พ่ีชายของเจ้าน่าจะรออยู่ทางด้านโน้นมากกว่า หากอยากไปพบเขา 

ก็ถอยกลับไป" เขาไม่รู้ว่านางจะดึงดันไปเพื่ออันใด ในภูเขานี้มีกิจธุระใด

ที่เกี่ยวกับนางกัน
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จ่างซุนเสินหรงลูบๆ ช่วงอก ม้วนหนังสือก็ส�าคัญไม่ต่างไปจาก

ตัวนาง นางเม้มริมฝีปากแล้วเอ่ยว่า "ท่านช่วยพาข้าข้ามไปสิ"

ซานจงย้ิมแล้ว "ช่วยไม่ได้หรอก น่ีต้องถึงเนื้อถึงตัว 'ผู้สูงศักดิ์'  

ควรหลกีเลีย่งค�าครหาถึงจะดทีีส่ดุ เจ้ากบัข้าไม่ใช่อย่างเมือ่ตอนน้ันแล้ว"

ลมภูเขาพัดผ่านข้างหูเป็นระลอกๆ คมมีดท่ีท่ิมแทงหัวใจของ 

จ่างซุนเสินหรงโผล่ขึ้นมาอีกแล้ว นางยึดเสื้อคลุมกันลมเอาไว้ พูดใส่เขา

อย่างเรียบๆ "ไม่ช่วยก็ช่างเถอะ รอคนอื่นมาก็ได้เหมือนกัน"

นางยังคงไม่ถอย

ซานจงส�ารวจดบูรรดาหินเหล่านัน้ ข้างใต้นีม้กีลไกทีเ่หยียบลงไปแล้ว 

ถึงจะเกิดเรือ่ง ท่ีนางเหยียบลงไปหลายก้อนนัน้ล้วนแต่ไม่เกิดเรือ่งเพราะ

เป็นแค่เหย่ือล่อ แต่ถ้ายังเดินหน้าต่อไปคงจะไม่โชคดีเช่นนั้น ไม่แน่ 

หากไปต่ออีกก้าวหนึ่งก็จะขึ้นมาไม่ได้แล้ว

จ่างซุนเสินหรงไม่มองเขาอีก ด้วยยืนนานเกินไปขาจึงเริ่มแข็ง 

ขึ้นมาบ้าง แต่นางยังอดทนอยู่

จู่ๆ ตรงหน้าก็มีเงาคนเข้ามาใกล้อย่างกะทันหัน นางมองไปตาม

สัญชาตญาณ บุรุษในชุดด�าท่ีดูเคร่งขรึมยืนอยู่บนก้อนหินตรงหน้า นาง

เบนสายตามอง "ไม่ใช่อยากจะหลีกเลี่ยงค�าครหากับ 'ผู้สูงศักดิ์' อย่างข้า

หรอกหรือ"

ซานจงไม่ตอบค�า มือหนึ่งขว้างดาบไปที่ริมหล่มโคลน ปลดเข็มขัด

รัดเอวออกอย่างไม่รีบไม่ร้อน เข็มขัดที่ท�าจากหนังรัดติดกับเสื้อตัวนอก

และเกราะที่ใช้ป้องกันช่วงเอว เขาถอดออกมาลองวัดความยาวดู

จ่างซนุเสนิหรงเพ่ิงรูส้กึถึงความผดิปกตบิางอย่าง ฉบัพลนัตรงเอวนาง 

ก็ถูกรัดแน่น สายเข็มขัดเส้นนั้นโอบผ่านเอวด้านหลังของนาง ก่อนดึง 
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กลับไปคราหน่ึง นางหันร่างกลับไป ก้าวออกไปข้างหน้าหน่ึงก้าว เท้า

เหยียบลงบนก้อนหินที่มีเขาอยู่ จนใบหน้าแนบชิดติดกับอกของเขา

ซานจงไม่ได้ใช้มือ แต่ใช้วิธีการนี้ลากนางเข้าไป

หัวใจของจ่างซุนเสินหรงพลันเต้นรัวเร็วขึ้นมาทันที คว้าจับไปที ่

สาบเสื้อของเขาอย่างไม่รู้ตัว พอเงยหน้าขึ้นอย่างแตกตื่นก็สบเข้ากับ

ดวงตาที่ลึกล�้าด�ามืดของเขา ริมฝีปากของเขามีรอยยิ้มที่ชั่วร้ายยิ่งนัก

"ยกให้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว ต่อไปเมื่ออยู่ในเขตพ้ืนที่ของข้า เจ้าต้อง

เชื่อฟังหน่อยล่ะ"
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