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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ในยุคราชวงศ์เหนือใต้ทีบ้่านเมอืงแบ่งแยกกันด้วยสายน�า้ สงคราม

ยังคงด�าเนนิไปท่ัวทกุหัวระแหง ใช่แล้วค่ะ นีเ่ป็นผลงานเรือ่งใหม่ของเผงิไหลเค่อ  

ทีม่เีรือ่งราวของความรกั สงคราม และการช่วงชงิอ�านาจสดุเข้มข้น

โดย 'ธาราวสนัต์ บษุบนัจนัทรา' เป็นเรือ่งราวความรักของคนต่างศกัดิ์

ของ 'หลีมู่'่ ซอืหม่ากองนอกผูเ้ป่ียมความสามารถจากตระกูลต�า่ต้อยท่ีหมาย

อาจเอือ้มถึงสตรสีงูศกัดิอ์ย่าง 'เกาลัว่เสนิ' ชาตหิน่ึงเขาได้แต่สะสมขุมก�าลัง

จนใหญ่โตถึงได้กล้าสูข่อนางแต่งงาน ชาตน้ีิเขาไม่ท�าเช่นนัน้อกี จะขอแต่งนาง 

เป็นภรรยาให้ได้ ท�าลายวาสนารกัของนางกับคู่หมายเดมิลงเสีย

แน่นอนว่าความมุง่มาดของหลีมู่จ่ะส�าเรจ็โดยง่ายได้อย่างไร ย่ิงนาง

มีบิดาเป็นถึงขุนนางใหญ่ในราชส�านัก บททดสอบมากมายย่อมต้อง 

โหมกระหน�า่ใส่หลีมู่อ่ย่างแน่นอน

สุดท้ายแล้วทหารหนุ่มมากความสามารถจะฟันฝ่านานาอุปสรรค 

เพ่ือแต่งหญิงในใจได้หรอืไม่ หรอืต้องมองนางแต่งให้ผูอ้ืน่เหมอืนชาตท่ีิผ่านมา  

เรือ่งราวจะเป็นเช่นไรนัน้ เชญิพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



นางยืดอกน้อยๆ ขึ้น พูดด้วยความโมโห "ท่านได้ยินแล้วหรือไม่!"

หลี่มู่ยิ้ม พลันยกขาข้างหนึ่งคุกเข่าลงที่ขอบเตียง โดยไม่ได้เตรียม

การป้องกันใดๆ ร่างทั้งร่างของเขาก็โน้มเข้ามาใกล้นางแล้ว

"ถ้าข้าไม่สมัครใจเล่า"

ระยะห่างระหว่างคนท้ังสองพลนัขยับเข้ามาใกล้ตามการเคลือ่นไหว

ในครั้งนี้ของเขา

ใบหน้าของหลี่มู่ก็อยู่เหนือศีรษะของเกาลั่วเสิน นางรู้สึกได้อย่าง

ชดัเจนอกีครัง้ถึงแรงกดดนัจากลมหายใจร้อนผะผ่าวเจอืกล่ินสรุาท่ีพุ่งเข้ามา 

ปะทะหน้า

หัวไหล่ของเขาขยับเล็กน้อย คล้ายจะยื่นแขนเข้ามาที่นางแล้ว

ชั่วพริบตาน้ันขนละเอียดทั่วร่างเกาลั่วเสินพลันลุกชัน นางรีบขยับ

ขึ้นไปที่หัวเตียง ย่ืนมือไปคล�าหามีดสั้นที่ซุกอยู่ใต้หมอนเล่มนั้น แล้ว 

ยกขึ้นมาพาดขวางไว้ที่ด้านหน้าล�าคอของตนเองทันที

"ท่านกล้าแตะต้องข้า ข้าก็ไม่ขออยู่แล้ว!"



 เกาลั่วเสิน  บุตรสาวสกุลเกา เป็นคุณหนูตระกูลสูงศักดิ์ 

เชีย่วชาญเรือ่งพิณและเซยีว มคีูห่มายคอืลูเ่จีย่นจอื  

นิสัยอ่อนโยน

 หลี่มู ่  ซอืหม่ากองนอก ทหารหนุ่มเป่ียมความสามารถ

ทีม่าจากตระกูลต�า่ต้อย มคีวามสามารถด้านการรบ  

หมายปองเกาลั่วเสิน

 เกาเฉียว  บิดาของเกาลั่วเสิน เป็นขุนนางใหญ่ เสาหลัก

ของราชวงศ์ใต้ ซือ่สตัย์ภักดต่ีอราชส�านักด้วยชวิีต  

เป็นที่นับถือของขุนนางทั้งหลาย

 เซียวหย่งจยา  องค์หญิงใหญ่แห่งราชวงศ์ใต้ ภรรยาของเกาเฉยีว  

มารดาของเกาลัว่เสนิ นสิยัเย่อหย่ิงทระนง เย็นชา 

ต่อสามี

 ลู่เจี่ยนจือ  คุณชายใหญ่สกลุลู ่คู่หมัน้ของเกาลัว่เสนิ เชีย่วชาญ 

เรื่องพิณ เป็นคนสุภาพอ่อนโยน

 เกาหวน  คุณชายหกสกุลเกา อยากแสดงฝีมือในสนามรบ 

ชืน่ชมผูม้คีวามสามารถ เป็นคนกล้าลยุไม่กลวัตาย



ค�าเรียกต่างๆ ในเรื่อง

ค�าเรียก    ความหมาย  

 อาเหยีย    บิดา

 อาเหนียง/อาหมู่    มารดา

 ต้าซยง    พี่ใหญ่

 อาซยง    พี่ชาย

 อาเจี่ย    พี่สาว

 อาเม่ย    น้องสาว

 อาตี้    น้องชาย

 อาเส่า    พี่สะใภ้

 อาจยา    แม่สามี

 หลางจวิน     ค�าที่ภรรยาใช้เรียกสามี  

และใช้เรยีกชายหนุ่มท่ัวไป

ในเชิงยกย่อง



7เผิงไหลเค่อ 

ริมเกาะไป๋ลู่ ไถเฉิง* ปลายฤดูใบไม้ผลิ

เป็นอีกปีที่แถบเจียงหนาน** งดงาม ดอกซิ่งโปรยปรายดุจสายฝน 

ดอกหลีผลิบานดุจปุยเมฆ ผึ้งและผีเสื้อบินว่อนดอมดมกลิ่นหอมของ

ดอกไม้***

เกาลั่วเสินน่ังอยู่ในห้องอันเงียบสงบในอารามเต๋าซึ่งตนพักอยู ่

ตามล�าพังมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว

"พวกเจ้าไปเถิด หนีไปได้ไกลเท่าใดยิ่งดี..."

นางกล่าวกับนักพรตหญิงตรงหน้าหลายคนท่ียังไม่จากไป ทว่า 

พูดยังไม่ทันขาดค�าก็มีเสียงฝีเท้ากระชั้นถ่ีขึ้น องครักษ์คนหน่ึงพุ่งเข้ามา

1

* ไถเฉิง หมายถึงสถานที่ตั้งของวังหลวงและสถานท่ีท�างานของเหล่าขุนนางในสมัยจิ้นตะวันออกจนถึง 

สมัยราชวงศ์ใต้ ซึ่งอยู่ในเมืองเจี้ยนคังซึ่งเป็นเมืองหลวง

** เจียงหนาน คือค�าเรียกที่ราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ

มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง

*** เป็นส�านวนจีน หมายถึงทัศนียภาพในฤดูใบไม้ผลิที่งดงาม



8 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 1

จากด้านนอกธรณีประตู

"ฟูเหริน*! ชาวเจี๋ย** ตีประตูเมืองแตกแล้ว! มีข่าวลือว่าไทเฮากับ

ฝ่าบาทถูกจับเป็นเชลยที่ถนนหนานซย่า หรงคังก�าลังน�ากองทหารเจี๋ย 

เร่งรดุมาทางด้านน้ี น่ากลวัจะไม่เป็นผลดีต่อฟูเหรนิ! ถ้าฟูเหรินยังไม่รีบหนี 

ก็จะไม่ทันแล้วขอรับ!"

ทุกคนต่างรู้ดี กองทัพเจี๋ยโหดร้ายทารุณไร้มนุษยธรรม ทุกครั้งที ่

ตีเมืองของราชวงศ์ใต้แตกเมืองหนึ่ง จะต้องเผาเมืองปล้นฆ่าข่มขืน ไม่มี

ส่ิงเลวร้ายใดท่ีไม่ท�า ฮ่องเต้ของชาวเจีย๋ในเวลาน้ีย่ิงไม่มคีวามเป็นมนุษย์

แม้แต่น้อย กล่าวกันว่าเคยเอาเชลยหญิงชาวราชวงศ์ใต้ไปต้มหม้อเดียว

กับเน้ือกวาง แล้วสั่งให้แขกผู้ร่วมกินอาหารแยกแยะรสชาติหาความ

สนุกสนาน

เหล่านักพรตหญิงเดิมก็ต่ืนตระหนกจนมอืไม้อ่อนอยู่แล้ว คร้ันได้ยิน

เช่นน้ีใบหน้าก็ย่ิงไร้สีเลือด พากันพิลาปร�่าไห้ หลายคนที่ขวัญอ่อนก็ 

แทบจะยืนไม่อยู่แล้ว เนื้อตัวสั่นเทาไปหมด

เกาลั่วเสินหลับตาลง

แสงเทยีนวูบไหวส่องสะท้อนเงาร่างเดียวดายผ่ายผอมในชดุนกัพรต 

ของนางเกิดเป็นเงาทอดยาวอยู่บนผนัง ยิ่งเพิ่มความอ้างว้างเศร้าวังเวง

บ้านเมอืงถูกข้าศกึยึดครอง ชนต่างเผ่าเข้ามารกุรานย�า่ยี ผลดัเปลีย่น 

หมุนเวียนกันเหยียบย�่าเมืองหลวงเก่าสองแห่งที่งดงามอุดมสมบูรณ์

ภายใต้การชะเง้อคอรอคอยของผู ้เฒ่าที่เคยอยู่ทางเหนือ คน

* ฟูเหริน คือบรรดาศกัดิท่ี์ฮ่องเต้พระราชทานแก่มารดาหรอืภรรยาของขุนนางชัน้สงู โดยเฉพาะอย่างย่ิงขุนนาง

ขั้นหนึ่งและขั้นสอง

** ชาวเจีย๋ เป็นชนต่างเผ่าในสมยัโบราณของจนี เป็นเชือ้สายหนึง่ของชนชาติซยงหน ูอยู่ทางตะวันออกเฉยีงใต้ 

ของมณฑลซานซีในปัจจุบัน
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ราชวงศ์ใต้เคยยกทัพไปปราบปรามทางเหนือครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ผล 

ในตอนท้ายสุดบ้างก็กลับมาโดยไม่มีผลงาน บ้างก็พ่ายแพ้กลางคัน  

ล้มเหลวเอาเมื่อใกล้จะประสบความส�าเร็จก็มี

เมื่อความฝันท่ีจะยึดคืนแผ่นดินเกิดสูญสลายไปแล้ว สิ่งที่คนของ

ราชวงศ์ใต้ท�าได้ก็มีเพียงอาศัยสันคูร่องลึกชัยภูมิอันเป็นอันตราย 

ตามธรรมชาตขิองแม่น�า้ฉางเจยีงรกัษาผนืแผ่นดนิทางด้านตะวันออกของ

แม่น�า้เอาไว้ เพ่ือรกัษาเส้นใยสดุท้ายของความรูส้กึหย่ิงในศกัดิศ์รีของตน

เอาไว้ จึงได้สถาปนาแผ่นดนิหวาซย่า* ก่อตัง้ราชวงศ์และตัง้ตนเป็นอสิระ  

หมดหวังทีจ่ะยึดคืนเมอืงหลวงทัง้สอง ได้แต่อาศยัเสือ้ผ้าการแต่งกายและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีมาหวนร�าลึกถึงความรุ ่งเรืองในอดีตที่ยัง 

หลงเหลืออยู่เท่านั้น

ทว่ามาบัดนี้แม้แต่สิ่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้ว

ชัยภูมิอันเป็นอันตรายตามธรรมชาติที่เคยเข้าใจว่าแข็งแกร่ง 

ดจุก�าแพงเหลก็ก็ไม่อาจสกัดก้ันการบกุลงใต้ด้วยการเดินเท้าของชาวเจ๋ียได้

หรงคังผู ้นั้นเคยเป็นผู ้ปกครองหัวเมืองชายแดนปาตง** เมื่อ 

หลายปีก่อนหลงัจากสญูเสยีภรรยา เนือ่งจากชืน่ชมในชือ่เสยีงของเกาลัว่เสนิ 

แห่งสกุลเกา จึงถือดีว่าตนเองมีกองก�าลังทหารที่แข็งแกร่ง ราชส�านัก 

ต้องพึ่งพาอาศัยเขาอยู่มาก ถึงกับมาขอแต่งงานกับนาง

สกุลเกาท่ีเป็นสกลุสงูศกัดิม์หีรอืจะยอมเกีย่วดองด้วยการสมรสกับ

แม่ทัพชายแดนเช่นหรงคัง

อีกอย่างนับแต่เกาลั่วเสินเข้าสู่อารามเต๋าเมื่อสิบปีก่อนก็สาบาน 

ไว้ว่าชั่วชีวิตนี้จะไม่แต่งงานอีก

* หวาซย่า เป็นชื่อดินแดนจีนในสมัยดึกด�าบรรพ์

** ปาตง อยู่ทางตอนเหนือของแม่น�้าฉางเจียง ปัจจุบันอยู่ในมณฑลหูเป่ย



10 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 1

เกาไทเฮาซึ่งเป็นญาติผู้พีห่ญงิร่วมสกลุของนางรู้สึกติดค้างนางอยู่

เพราะเรื่องเก่าเมื่อสิบปีก่อนเรื่องนั้น จึงไม่กล้าบังคับฝืนใจนาง

หรงคังขอแต่งงานไม่ส�าเร็จ เขารู้สึกเสียหน้า นับแต่น้ันก็เจ็บแค้น

อยู่ในใจ ปีถัดมาก็น�าทหารก่อกบฏ หลังถูกปราบปรามก็หนีไปทางเหนือ

บากหน้าไปพึ่งพาชนเผ่าเจี๋ย ได้รับมอบหมายให้อยู่ในต�าแหน่งส�าคัญ

ชนเผ่าเจี๋ยเคลื่อนทัพใหญ่บุกลงใต้ในครั้งนี้ หรงคังเป็นทัพหน้า  

น�ากองทพัเจีย๋บกุลงใต้โจมตีเมอืง โอ้อวดแสนยานุภาพ ไม่มส่ิีงเลวร้ายใด 

ที่ไม่ท�า

"ข้าไม่ไป พวกเจ้าไปเถิด"

เกาลั่วเสินลืมตาขึ้นมาช้าๆ พูดขึ้นอีกครั้ง สีหน้าของนางสงบนิ่ง

"ฟูเหริน รักษาตัวด้วย..."

นกัพรตหญงิท้ังหลายพากันคกุเข่าโขกศรีษะให้นาง หลังจากลุกข้ึนมา 

ก็ช่วยประคบัประคองกัน ทางหนึง่ก็ร้องไห้สะอกึสะอืน้ ทางหน่ึงก็หมนุตวั

เดินจากไปอย่างเร่งร้อน

ไม่นานอารามจื่ออว๋ินท่ีใหญ่โตกว้างขวางก็เหลือเกาลั่วเสินอยู ่

เพียงผู้เดียว

เกาลั่วเสินเดินออกจากประตูด้านหลังอารามตามล�าพังมาถึง 

รมิแม่น�า้ ยืนอยู่บนโขดหินสงูก้อนหน่ึง เบกิตามองผวิน�า้กว้างใหญ่ไพศาล

ตรงหน้าที่แบ่งแยกดินแดนทั้งเก้า* ออกเป็นเหนือใต้ผืนนี้

ดวงจันทร์สีเงินยวงลอยอยู่บนท้องฟ้า ลมแม่น�้าพัดโชย แขนเสื้อ

* ดินแดนทั้งเก้า หรือจิ่วโจว หมายถึงแผ่นดินจีนในสมัยโบราณซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวฮั่น ได้แก่ 冀州 (จี้โจว) 

兖州 (เหยี่ยนโจว) 青州 (ชิงโจว) 徐州 (สวีโจว) 扬州 (หยางโจว) 荆州 (จิงโจว) 豫州 (อวี้โจว) 梁州 (เหลียงโจว) 

雍州 (ยงโจว) เป็นบริเวณใจกลางประเทศในปัจจุบัน
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ของนางสะบัดไหวดุจจะปลิวไปตามสายลม

กลางดกึในช่วงปลายฤดูใบไม้ผล ินางอยู่บนเกาะเลก็ๆ กลางแม่น�า้

เช่นน้ี ทอดสายตามองไปยังคลืน่ในแม่น�า้ท่ีอยู่ในท่ีไกล แลคล้ายเส้นสเีงนิ

เส้นหนึ่งที่เชื่อมโยงอยู่กับดวงจันทร์ค่อยๆ พัดเคลื่อนเข้ามา

คลื่นในแม่น�้าใต้แสงจันทร์ในฤดูใบไม้ผลินอกเขตไถเฉิงสายนี ้ 

นางคุ้นเคยเป็นที่สุดแล้ว

นบัครัง้ไม่ถ้วนยามตืน่จากฝันร้ายตอนกลางดกึ ขณะท่ีไม่อาจหลบั

ต่อไปได้อีก สิ่งเดียวที่อยู่ข้างหูเป็นเพื่อนนางก็คือเสียงของคลื่นในแม่น�้า

ที่ซัดเข้ากระทบฝั่งอยู่ทุกค�่าคืน คืนแล้วคืนเล่า...เป็นเดือนๆ ปีๆ

ทว่าค�่าคืนน้ีเสียงคลื่นในแม่น�้าฟังดูแล้วกลับคล้ายเสียงกลอง 

ดังสะท้านสะเทือนในกองทัพเจี๋ยที่เคลื่อนลงใต้

เกาลั่วเสินคล้ายได้ยินเสียงกรีดร้องอันตื่นตระหนกของเหล่า 

นกัพรตหญิงทีห่นีไม่ทนักับเสยีงแผดค�ารามและหวัเราะอย่างบ้าคลัง่ของ

ทหารเจี๋ยดังมาจากที่ไกล

ทุกอย่างจบสิ้นแล้ว...

ไม่ว่าจะเป็นความสง่างามของราชวงศ์ใต้ เกียรตยิศของวงศ์ตระกูล 

รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนาง ล้วนแต่ต้องจบสิ้นลงในค�่าคืนนี้

ทหารเจี๋ยที่อยู่ทางด้านหลังรุกใกล้เข้ามาทุกที เสียงที่ลอยมา 

ตามสายลมสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนแล้ว

เกาลั่วเสินไม่ได้หันกลับไปมอง

น�า้ในแม่น�า้โหมซดักระโปรงของนางลอยข้ึนเล็กน้อย ดคูล้ายบปุผา

ที่แผ่กระจายดอกหน่ึง ร่างท่ีผ่ายผอมแบบบางดุจไม้ไผ่ถูกคลื่นลมผลัก

ไปมา ร่างโงนเงนอยู่กลางสายลม
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นางช้อนตาข้ึนมองคลื่นในแม่น�้าที่ก�าลังโถมทะลักเข้าหาตน แล้ว

ก้าวออกไปทีละก้าวๆ เดินตรงไปข้างหน้า เดินลุยน�้ามุ่งไปยังกลางแม่น�้า

นับแต่เกาลั่วเสินจ�าความได้ บิดาก็มักพานางมาท่ีเมืองสือโถว*  

ที่อยู่ริมแม่น�้านี้เสมอ

ระหว่างภูเขาเขียวขจีที่สูงตระหง่าน มีก�าแพงเมืองสูงตั้งอยู ่  

เมืองสือโถวตั้งอยู่ริมแม่น�้าฉางเจียง ทางตะวันตกของเมืองหลวง เพ่ือ

พิทักษ์เมืองหลวงแล้ว ที่น่ีถึงกับมีกองก�าลังทหารท่ีเข้มแข็งรักษาการณ์

อยู่ตลอดปี

บิดามักจับจูงมือน้อยของนางมองไปยังทิศเหนืออันไกลโพ้นที่มี

แม่น�้าขวางกั้นอยู่ จ้องมองอยู่นาน

ยกทัพไปตีทางเหนือยึดคืนดินแดนที่สูญเสียไป กอบกู้แผ่นดินฮั่น

กลับคืนมา ถือเป็นความมุ่งมาดปรารถนาอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้ของบิดา

มเีรือ่งเล่าว่าในคืนก่อนท่ีมารดาจะให้ก�าเนดินาง บดิาฝันว่าได้กลบั

ไปเมืองหลวงตะวันออก...ลั่วหยาง ในฝันนั้น เขารู้สึกราวกับเป็นจริงว่า 

ได้ไปเดนิเอ้อระเหยอยู่สองฝ่ังแม่น�า้ลัว่ ขบัร้องเพลงสนกุสนานอย่างเตม็ท่ี  

รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยความดีใจเป็นล้นพ้น ทว่ากลับต้องเศร้าระทมเป็น

เท่าทวีคูณ

เกาลั่วเสิน** เคยคาดเดาว่าบิดาตั้งชื่อให้นางเช่นนี้ ในชื่อนี้ใช่จะ

ไม่มคีวามหมายของการหวนระลกึถึงอดีต คะนึงถึงปัจจบุนั และห่วงพะวง

ถึงกาลข้างหน้า เหมือนกับสายน�้าที่มาบรรจบรวมกัน

* เมืองสือโถว ปัจจุบันอยู่ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู

** ลัว่เสิน คอืเทพแห่งแม่น�า้ลัว่ มตี�านานเล่าว่าเทพแห่งแม่น�า้ลัว่ก็คอืมี ่บตุรสาวของฝซู ี เนือ่งจากจมแม่น�า้ลัว่ 

ตายจึงกลายเป็นเทพแห่งแม่น�้าลั่ว
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เพียงแต่บิดาคงคาดคิดไม่ถึงว่าช่วงสุดท้ายในชีวิตของนางจะ 

จากไปกับสายน�้าเช่นนี้

ก็เป็นเช่นดังชือ่นี ้ด้วยบางสิง่บางอย่างทีเ่หนอืการควบคมุ นีอ่าจจะ

เป็นการท�านายชะตาชีวิตของคนเราอย่างหนึ่งก็ได้

คลื่นในแม่น�้าตอนกลางดึกประหน่ึงมังกรยักษ์ตัวหน่ึงก�าลัง 

แผดเสียงค�ารามก้องสยบวิญญาณคนภายใต้แสงจันทร์

มันแผดเสียงค�าราม คุกคามเข้ามาใกล้นางขึ้นทุกทีๆ ราวต้องการ

จะกลืนกินนางลงไปอย่างไรอย่างนั้น

นางกลับไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อย

ในชีวิตนี้คนที่นางรักหลายต่อหลายคนได้จากนางไปก่อนแล้ว

รชัศกซงิผิงปีท่ีสบิห้า ตอนท่ีนางอายุได้สบิหก นางได้รู้ถึงรสชาตขิอง

การตายจากเป็นครั้งแรก ปีนั้นเกาหวนน้องชายญาติผู้น้องร่วมสกุลอายุ

สิบห้าปีซึ่งสนิทสนมกับนางดุจพ่ีน้องแท้ๆ โชคร้ายตายไปในการต่อสู้

ปราบกบฏหลินชวนหวังผู้เป็นเชื้อพระวงศ์

ถัดจากน้ันรัชศกไท่คังปีท่ีสอง ยามท่ีนางอายุได้สิบแปดปี นางก็ 

สูญเสียลู่เจี่ยนจือ สามีที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานไป

รัชศกไท่คังปีที่สาม ขณะที่นางเป็นแม่ม่ายใหม่ยังจมอยู่ใน 

ความเศร้าโศกของการสูญเสียคนรัก สวรรค์ก็ช่วงชิงบิดาและมารดา 

ของนางไปอย่างโหดร้าย ปีน้ันดินแดนสามอู๋* เกิดเหตุการณ์จลาจล

วุ่นวาย ทหารกบฏปิดล้อมเมือง มารดาถูกกักขัง บิดาต้องการจะช่วย

มารดา จนสุดท้ายทั้งสองคนล้วนถูกสังหารกันทั้งคู่

และวันนี้หลังจากเวลาผ่านไปสิบกว่าปี ในช่วงก่อนหน้าน้ีไม่นาน

* ดินแดนสามอู๋ เป็นค�าเรียกดินแดนตอนใต้ของแม่น�้าฉางเจียงในสมัยโบราณ ได้แก่ เมืองอู๋จวิ้น เมืองอู๋ซิ่ง 

และเมืองไคว่จี
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ท่านอาและพ่ีชายซึง่เป็นญาติผูพ่ี้ของนางทีเ่ฝ้าประคบัประคองต้าอวีแ๋ละ

สกุลเกาจนถึงช่วงสดุท้ายก็ทยอยสูร้บจนตวัตายในการท�าศกึกับกองทพัเจีย๋ 

ที่มุ่งลงใต้ ณ เมืองเซียงหยาง* ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น�้าฉางเจียง

ภาพต่างๆ เหล่านี้ผุดวาบขึ้นมาตรงหน้าเกาลั่วเสิน

ท้ายที่สุดในสมองของนางพลันมีใบหน้าของคนผู้หนึ่งปรากฏขึ้น

นั่นเป็นใบหน้าของบุรุษผู้หนึ่ง โลหิตอาบย้อมใบหน้าท่ีองอาจ 

หล่อเหลาของเขาเต็มไปหมด

โลหิตสดกลับยังหยาดหยดจากขอบตาของเขาไม่หยุด กระเซ็น 

ถูกใบหน้าของนางหยดแล้วหยดเล่า ดวงหน้างามดุจบุปผาของนาง 

เปรอะเปื้อนไปด้วยคราบโลหิต

ช่วงเวลาน้ันนางถูกเขาโถมเข้าใส่ล้มอยู่กับพ้ืน ใบหน้าของทั้งสอง

อยู่ใกล้กันจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจของอีกฝ่าย

ดวงตาท้ังสองของเขามองจ้องนางไม่กะพรบิ ท้ังท่ีมโีลหิตหยาดหยด

อยู่อย่างนั้น ในดวงตากลับเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอย่างที่สุดและ

ความชิงชังอย่างลึกซึ้ง

ท่าทางเขาเหมือนสัตว์ร้ายตัวหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสใกล้ตาย

และก�าลงัเคยีดแค้นอย่างหนกัราวกับพรบิตาถัดมาก็จะฉกีร่างนางเป็นชิน้ๆ  

แล้วกลืนกินลงไป

แต่สุดท้ายนางกลับยังมีชีวิตอยู่ต่อมา...อยู่มาจนถึงวันนี้

ส่วนเขา...ในที่สุดก็สิ้นใจตายอยู่บนร่างของนางเช่นนั้น

ตลอดเวลาท่ีผ่านมาเกาลัว่เสนิพยายามจะลบใบหน้าบรุุษท่ีมโีลหติ

หยาดหยดจากขอบตาดวงนัน้ออกไปจากความทรงจ�า จะดีทีส่ดุถ้าสามารถ 

* เซยีงหยาง เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของมณฑลหูเป่ย ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑล มคีวามส�าคัญ 

ทางยุทธศาสตร์
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ลืมได้อย่างหมดสิ้นไม่มีหลงเหลือ

ทว่าสิบปีมานี้นับครั้งไม่ถ้วนที่นางถูกฝันร้ายท�าให้ตกใจต่ืนข้ึนมา 

กลางดกึ ขณะท่ีเสยีงคลืน่ในแม่น�า้ดังแว่วมาจากท่ีไกลอยู่ข้างห ูเกาลัว่เสนิ 

ได้แต่พลิกตัวไปมานอนไม่หลับ หวนนึกถึงภาพเหตุการณ์ในตอนน้ัน 

ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างควบคุมตนเองไม่ได้

นึกถึงค�่าคืนเข้าห้องหอที่เต็มไปด้วยโลหิตและแผนการร้าย

หลังจากผ่านมาหลายปีกระทั่งถึงวันนี้นางยังคงขบคิดไม่เข้าใจ

ตอนน้ันในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนเขาจะขาดใจ เหตุผลที่เขาไม่ได้

หักคอนาง แท้จริงแล้วเป็นเพราะแรงไม่เป็นใจ หรือเขาละเว้นนางกันแน่

เกาลัว่เสนิกเ็คยถามตนเองครัง้แล้วครัง้เล่า ถ้าย้อนเวลากลบัไปได้ 

และท�าทุกอย่างได้อีกครั้งนางยังจะยอมรับการจัดการเช่นนั้นหรือไม่

นางย่ิงเคยคิด ถ้าเมือ่สบิปีก่อนบรุษุทีช่ือ่หลีมู่ผู่น้ั้นไม่ได้ตายไป หาก

เขายังมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ เช่นนั้นเจียงจั่ว* ในวันนี้จะเป็นเช่นใด

ชาวเจีย๋ท่ีอยู่ทางตอนเหนอืเหล่านียั้งจะมโีอกาสโจมตเีมอืงเจีย้นคัง

แตก จับตัวไทเฮากับฮ่องเต้ของต้าอวี๋เป็นเชลยเช่นวันนี้หรือไม่

"จับตัวนางกลับมา มีรางวัลให้อย่างงาม!" เสียงบาดแก้วหูดังข้ึน 

ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าสับสนวุ่นวายดังมาจากด้านหลัง

ทหารเจีย๋ไล่ตามมาถึงรมิฝ่ังแม่น�า้แล้ว พร้อมส่งเสยีงตะโกนเอะอะ 

และมีคนลุยน�้าไล่ตามนางมาด้วย

คลื่นแม่น�้าระลอกหนึ่งซัดมาตรงหน้า นางหลับตาลงก่อนโผร่าง

เข้าไปรับ

แค่ชัว่พรบิตาเดยีวร่างทัง้ร่างของนางตัง้แต่หัวจรดเท้าก็ถูกกระแสน�า้ 

* เจียงจั่ว เป็นค�าเรียกผืนแผ่นดินทางด้านตะวันออกของแม่น�้าฉางเจียง หรือก็คือดินแดนท่ีราชวงศ์ใต ้

ครอบครองอยู่ในปัจจุบัน
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กลืนหายไปไม่เห็นร่องรอย

คลืน่ในแม่น�า้ไม่เหมอืนเมือ่ครูก่่อน จู่ๆ  ก็เกรีย้วกราดข้ึนมา พัดม้วน

ฟองสีขาวขึ้นมาเป็นชั้นๆ โอบล้อมนางไว้ทั้งตัว

ตัวของนางลอยไปมาอยู่ในน�้า คล้ายได้รับการคุ้มครองอย่าง 

อ่อนโยนละมุนละไมที่สุดจากครรภ์มารดา

ในลมหายใจของนาง สิ่งสุดท้ายที่ได้กลิ่นคือกลิ่นคาวจางๆ ซึ่งเป็น 

กลิ่นเฉพาะของกระแสน�้าในฤดูใบไม้ผลิ

กลิ่นนี้ท�าให้นางนึกถึงกลิ่นสุดท้ายของบุรุษที่ตายอยู่บนร่างนาง 

ในครานั้นเหลือทิ้งไว้ให้นางจดจ�า นั่นเป็นกลิ่นของโลหิต

ประหน่ึงเป็นความทรงจ�าครั้งสุดท้ายเช่นน้ัน ได้พานางกลับไปยัง

ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิที่เจียงหนานเมื่อสิบปีก่อน...

ปีนั้นนางอายุย่ีสิบห้า เป็นช่วงวัยท่ีก�าลังสาวและงดงาม แต่นาง

กลับเป็นม่ายมาเจ็ดปีแล้ว

สกุลเกาเป็นตระกูลท่ีมีอ�านาจราชศักดิ์สูงในเจียงจั่ว เป็นตระกูล

ขุนนางที่โดดเด่น

เกาเฉียวบิดาของเกาลั่วเสินตลอดชีวิตเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบุคคล 

ที่ลุ่มลึกสูงส่งสง่างาม เคยด�ารงต�าแหน่งขุนพลผู้น�าทหาร ขุนพลผู้พิทักษ์

แผ่นดิน ราชเลขาธิการ และเลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นเจ้ากรมโยธา ได้รับ

บรรดาศักดิ์เป็นเซี่ยงกง* มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วใต้หล้า

มารดา...เซียวหย่งจยา เป็นพ่ีสาวของฮ่องเต้ซิงผิง มีพระนามว่า 

'องค์หญิงใหญ่ชิงเหอ'

* กง เป็นหนึ่งในบรรดาศักด์ิในสมัยโบราณของขุนนางจีน แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีคุณงามความชอบ 

โดยบรรดาศกัดิเ์รียงจากมากไปน้อยดงันี ้กง โหว ป๋อ จือ่ หนาน แต่ละสมยัจะมคี�าเรยีกและล�าดบัแยกย่อยต่างกัน
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หากตัดเรื่องวงศ์ตระกูลออกไป เกาลั่วเสินคงไม่ต่างอะไรจากชื่อ 

นางเพียบพร ้อมทั้งรูปโฉมและสติป ัญญา ชื่อเสียงโด ่งดังไปทั่ว 

เมืองเจี้ยนคัง เจ็ดปีมาน้ีมีผู้มาทยอยทาบทามสู่ขอกันอย่างไม่ขาดสาย 

ล้วนเป็นบุตรหลานของตระกูลขุนนางที่ทัดเทียมคู่ควรกับสกุลเกาเกือบ 

ทั้งสิ้น

แต่เกาลั่วเสินจิตใจสงบนิ่งดุจน�้า เก็บเนื้อเก็บตัวย่ิง น้อยครั้งนัก 

ที่จะออกจากบ้าน

กระทั่งวันหนึ่งนางถูกเรียกตัวเข้าวังหลวง

นับแต่นั้นชีวิตที่เงียบสงบก็ถูกท�าลายแล้ว...
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คนที่เรียกตัวเกาลั่วเสินเข้าวังก็คือไทเฮาในฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน  

เกายงหรง ญาติผู้พี่หญิงสกุลเดียวกันของเกาลั่วเสิน

หลงัจากฟังเกายงหรงพูดจบ เกาลัว่เสนิกต็ะลงึงนั ในใจเตม็ไปด้วย

ความงงงวย

เกายงหรงบอก นางหวังว่าเกาลั่วเสินจะรับปากแต่งงานกับหลี่มู่...

หลี่มู ่ นามรองจิ้งเฉิน บรรพบุรุษเคยเป็นผู ้ว่าการเขตหงหนง* 

เน่ืองจากสร้างสมคุณงามความดีเอาไว้มากจึงได้รับบรรดาศักด์ิเป็น 

จวิ้นกง

เมื่อแผ่นดินถูกข้าศึกยึดครอง คนต้าอว๋ีอพยพข้ามแม่น�้าลงมา 

ทางใต้ บรรพบุรุษสกุลหลี่ไม่สมัครใจจะติดตามลงใต้ จึงพาครอบครัว 

ย้ายกลบัไปภมูลิ�าเนาเดิมทีอ่�าเภอซวีอีซ๋ึง่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น�า้ไหว

2

* เขตหงหนงอยู่ทางตะวนัตกของมณฑลเหอหนาน เน่ืองจากตัง้อยูท่างใต้ของแม่น�า้หวงเหอ อยู่ระหว่างเมอืงฉางอนั 

กับเมืองลั่วหยาง จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ
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นับแต่ราชวงศ์ทิ้งแผ่นดินจงหยวน* และข้ามแม่น�้าฉางเจียงลงมา

ทางใต้ ดนิแดนทางตอนเหนือของแม่น�า้ฉางเจยีงซึง่อยู่ตอนใต้ของแม่น�า้ไหว 

ก็กลายเป็นสมรภูมทิีต่่อสูโ้จมตีกันไปมาของทัง้สองฝ่าย บ้านเมอืงวุ่นวาย

โจรผู้ร้ายชุกชุม ขอเพียงเป็นชาวบ้านชายแดนท่ียังพอมีทางไปก็พากัน 

หนีไปหมด

หลังจากปูข่องหลี่มู่กลับมาบ้านเกิด ได้สร้างป้อมปราการข้ึนและ

รบัผูล้ีภั้ยท่ีไม่มทีีไ่ปไว้ จดัต้ังกองก�าลงัทหาร ต่อต้านการโจมตก่ีอกวนจาก

ทัพชาวหู** และโจรผู ้ร ้าย ช่วงที่อ�านาจกล้าแกร่งท่ีสุดถึงกับเคยม ี

กองก�าลังทหารเกือบหมื่นนาย

บรรพบุรุษของหลี่มู ่ทางหนึ่งก็อาศัยก�าลังของตนปกป้องรักษา 

ความสงบเรียบร้อยในแถบน้ัน ทางหนึ่งก็เฝ้ารอให้ราชส�านักน�ากองทัพ

ขึ้นเหนือ กอบกู้แผ่นดินจงหยวน

แต่ทว่าหลังจากเฝ้าป้องกันด้วยความยากล�าบากอยู่หลายสิบปี 

ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของกองทัพหลวง พร้อมๆ กับชาวเจี๋ยที่อยู่ทางเหนือ

ก่อตั้งการปกครองขึ้น ในที่สุดป้อมปราการของสกุลหลี่ก็เป็นเช่นน�้าน้อย

ย่อมแพ้ไฟ เดินสู่ความตกต�่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ย่ีสบิปีก่อนป้อมปราการของสกุลหลีถู่กตีแตก บดิาของหล่ีมูเ่สียชวิีต

ท่ามกลางความโกลาหล มารดาของหลีมู่พ่าเขาทีอ่ายุเพียงสบิขวบในตอนน้ัน 

ตามผู้ลี้ภัยหนีตายข้ามแม่น�้ามาถึงเจียงจั่ว ต้ังบ้านเรือนท่ีเมืองจิงโข่ว  

เริ่มผ่านวันเวลาไปอย่างยากล�าบาก

อายุสิบสามหลี่มู่ก็สมัครเข้าเป็นทหาร เริ่มจากเป็นอู่จ่าง*** ท่ีต�่า
* จงหยวน หรอืตงง้วน แปลว่าท่ีราบตอนกลาง หมายถึงดินแดนจนีในสมยัโบราณ ซึง่ตัง้อยู่ตอนกลางไปจนถึง

ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้าหวงเหอ 

** ชาวหู เป็นค�าเรียกชนต่างเผ่าที่ไม่ใช่ชาวฮั่น ที่อาศัยทางชายแดนทิศเหนือและทิศตะวันตกของจีน

*** อู่จ่าง หัวหน้าหน่วยทหารที่เล็กที่สุด มีทหารในบังคับบัญชา 5 นาย
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ท่ีสุด ค่อยๆ เลื่อนขั้นขึ้นมา ในท่ีสุดก็ได้เป็นบุคคลที่เป็นแกนน�าหลัก

ของกองก�าลังทหารอิ้งเทียน

ช่วงสิบกว่าปีนี้เขาได้ยกทัพออกจากเจียงหนานไปสามครั้ง โจมต ี

ซสีู*่ หนานจงิ และเมอืงอืน่ท่ีอยู่ในปกครองของคนทางเหนือ ทยอยยดึคนื

ดินแดนกว่าครึ่งในแถบเหอหนานรวมถึงเหย่ียนโจว ขับไล่ชาวหูไปถึง 

เหอเป่ย

คุณูปการย่ิงใหญ่ในการปราบข้าศึกทางเหนือเรียกได้ว่าส�าเร็จไป

ครึ่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เองท�าให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งใต้หล้า

เมือ่เอ่ยชือ่เขาออกมา ชาวหไูด้ยนิแล้วเป็นต้องถอยหน ีชาวฮัน่ไม่มใีคร 

ไม่เงยหน้ามองด้วยความชื่นชม

สองปีก่อนหลีมู่ซ่ึง่ในเวลานัน้ด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงเมอืงเหย่ียนโจว 

และแม่ทัพใหญ่เจิ้นจวิน** ก�าลังตระเตรียมจะยกทัพไปปราบทางเหนือ 

อีกครั้ง นับเป็นครั้งที่สี่ในชีวิตของเขา และเป็นการโจมตีครั้งที่ใหญ่ที่สุด

ในแผนการท่ีวางไว้ ทว่าตระกูลทีม่อี�านาจราชศักด์ิและปกครองเมอืงจงิโจว 

มาหลายชั่วคนได้ฉวยโอกาสก่อกบฏขึ้น

ไม่นานกองก�าลังฝ่ายกบฏก็รุกโจมตีเข้ามาในเมืองเจี้ยนคัง เพ่ือ

หลีกเลี่ยงคมอาวุธ พี่เขยของเกาลั่วเสินหรือฮ่องเต้ไท่คังในตอนนั้นได้ถูก

บีบบังคับให้หนีออกจากไถเฉิง ด้วยความต่ืนตระหนกเคียดแค้น 

รวมกับความวิตกกังวลและหวาดกลัว ไม่นานพระองค์ก็ประชวรและ

สวรรคตไป หลีมู่ท่ราบข่าวก็พักแผนการยกทพัไปปราบทางเหนือไว้ชัว่คราว  

เขารีบยกทัพกลับมา หลังจากปราบกบฏสกุลสว่ีจนสงบราบคาบลง 

* ซีสู่ หรือดินแดนสู่ตะวันตก คือมณฑลเสฉวนในปัจจุบัน

** แม่ทัพใหญ่เจิ้นจวิน คือแม่ทัพท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารและข้าหลวงของเมืองใดเมืองหนึ่ง  

มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปกครองและทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
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แล้วก็รับฮองเฮาเกายงหรงกับองค์รัชทายาทเซียวสวินซึ่งมีพระชันษา 

ไม่ถึงสิบชันษาที่ลี้ภัยอยู่ข้างนอกกลับมา

ปีนัน้เซยีวสวนิได้สบืทอดราชบลัลงัก์เป็นฮ่องเต้ เกายงหรงเลือ่นขึน้

เป็นไทเฮา ในที่สุดต้าอวี๋ก็กลับคืนสู่ความสงบสุข

แต่เนือ่งจากภัยพิบัติในครัง้นี ้นับแต่นัน้อ�านาจภายในของราชส�านกั 

ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

เหล่าวงศ์ตระกูลขนุนางท่ีกุมอ�านาจราชส�านักอยู่ในมอื มลีกูหลาน

ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ท่ัวทุกหนแห่ง มีอ�านาจราชศักด์ิและอิทธิพลมากพอ 

ที่จะคัดค้านกับราชวงศ์ได้ในอดีตเหล่าน้ัน หลังจากผ่านการปราบกบฏ

ในครั้งนี้ ล้วนแต่ถูกหลี่มู่กวาดล้างอย่างไม่ไว้หน้า

สกุลสวี่ สกุลลู่ สกุลจู ตระกูลที่มีอ�านาจราชศักดิ์เคยเป็นผู้น�า 

ในราชวงศ์ใต้ ผู ้คนในสมัยนั้นต้องแหงนหน้ามองด้วยความเลื่อมใส  

ยามนี้พลังชีวิตบอบช�้าอย่างหนัก นับวันมีแต่ยิ่งตกต�่า

หลี่มู่ยึดและเข้าแทนที่ ด�ารงต�าแหน่งต้าซือหม่า* บัญชาการทหาร 

ทั้งนอกและใน รั้งต�าแหน่งสมุหนายก** คุมอ�านาจท้ังราชส�านักและ 

ฝ่ายทหารทั้งหมด อ�านาจและอิทธิพลบรรลุถึงจุดสูงสุดท่ีขุนนางผู้หน่ึง 

จะไปถึงได้

'อาเจี่ย*** เรื่องนี้กะทันหันเกินไปแล้ว เหตุใดท่านจึงมีความคิด 

เช่นนี ้ท่านก็รู ้หลงัจากลูห่ลาง**** จากไป ข้าก็ไม่มคีวามคดิจะแต่งงานใหม่ 

* ต้าซือหม่า เป็นต�าแหน่งสูงสุดด้านการทหาร เทียบเท่าต�าแหน่งสมุหกลาโหม ดูแลกิจการฝ่ายทหารทั้งหมด

** สมุหนายก เป็นต�าแหน่งสูงสุดฝ่ายพลเรือน ดูแลกิจการฝ่ายพลเรือนทั้งหมด

*** อาเจี่ย เป็นค�าเรียกพ่ีสาว ภาษาแต้จิ๋วคืออาเจ้ เน่ืองจากผู้เขียนใช้ค�าเรียกท่ีค่อนข้างเป็นเอกลักษณ ์

จึงอยากคงส�านวนไว้

**** หลาง หมายถึงค�าทีใ่ช้เรยีกชายหนุม่หรอืบตุรชายของผูอ้ืน่อย่างให้เกียรต ิเพ่ือเป็นการเจาะจงว่ากล่าวถึงใคร  

จะมีการวางแซ่หรือล�าดับพ่ีน้องผู้ชายในรุ่นเดียวกันไว้ข้างหน้า เช่น ลู่หลาง หรือถ้าอีกฝ่ายเป็นพ่ีน้องผู้ชาย 

คนที่หกของตระกูล สามารถเรียกว่าลิ่วหลาง ซึ่งลิ่วแปลว่าหก
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อกี โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้ากับต้าซือหม่าก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ถ้าเขา 

มเีจตนาจะช่วงชิงบลัลงัก์จรงิ ถึงข้าแต่งให้เขา เขาก็คงไม่ล้มเลกิความคดิ

เพราะข้าสตรีผู้หนึ่งหรอก'

ในที่สุดเกาลั่วเสินก็ได้สติกลับคืนมาและกล่าวขึ้น

นางไม่ใช่เดก็สาวทีไ่ม่เข้าใจเรือ่งราวทางโลก ไม่ใช่คนทีถู่กบดิามารดา 

ทะนุถนอมอยู่ในใจกลางฝ่ามือเช่นเมื่อหลายปีก่อนผู้นั้นอีกแล้ว

สตรีในตระกูลสูงศักดิ์เช่นนางเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดสินใจเรื่อง 

การแต่งงานด้วยตนเอง แต่ไรมาล้วนขึน้อยู่กับผลประโยชน์ของวงศ์ตระกูล 

เป็นส�าคัญ

ทีเ่ป็นเช่นนางในครานัน้ซึง่ได้แต่งกับบรุษุท่ีตนปรารถนา ท้ังสองคน

ต่างถกูตาต้องใจกัน ท้ังยังมฐีานะทดัเทยีมกัน นบัว่ามใีห้พบเหน็น้อยมาก... 

นางคดิว่าคงเป็นเพราะเหตุน้ีจงึได้ท�าให้สวรรค์รษิยา เพ่ิงแต่งงานได้เพียง

ปีเดียวสกุลลู่ก็ต้องสูญเสียบุตรหลานที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นท่ี 

ภาคภูมิใจของตระกูลไปคนหน่ึง นางเองก็สูญเสียสามี ต้องเป็นม่าย 

มาจนทุกวันนี้

หลายปีท่ีผ่านมานี้คนท่ีมาขอแต่งงานกับนางมีมาไม่ขาดสาย แต่

คนในสกุลเกาไม่เคยบีบบังคับนาง

วันนี้ในเมื่อเกายงหรงเอ่ยปากเช่นนี้แล้ว เกาลั่วเสินมีหรือจะไม่รู้ 

สิ่งที่นางคิด นางจึงพูดตรงๆ โดยไม่อ้อมค้อม

'อาหมี คนอื่นท�าไม่ได้ แต่เจ้าน่าจะลองดูได้'

เกายงหรงจับตามองน้องสาวของตน กล่าวเน้นทีละค�า

ดวงตาของเกาลั่วเสินมีประกายงุนงง

'อาหมี เจ้ายังจ�าเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อนตอนสกุลสวี่ก่อกบฏ เจ้า
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ติดตามข้ากับอดีตฮ่องเต้ลงใต้ แล้วหลี่มู่มาช่วยฝ่าบาทให้รอดพ้นจาก

อันตรายได้หรือไม่'

เกาลั่วเสินถูกนางเตือนสติ เมื่อใคร่ครวญอย่างละเอียดขึ้นมาก็ยัง

มีความทรงจ�าอยู่บ้างจริงๆ

ตอนนั้นทหารกบฏของสกุลสวี่ไล่ตามมาข้างหลังอย่างไม่ลดละ 

ท่ามกลางความชลุมนุวุน่วาย รถม้าทีน่างนัง่พลกิตกจากเส้นทางบนภเูขา 

เนื่องจากอาการบาดเจ็บเคลื่อนไหวไม่สะดวก กลัวจะท�าให้ฮ่องเต้และ

ฮองเฮาในตอนนั้นต้องพลอยเดือดร้อนจึงขอแยกทาง

นางถูกส่งตวัไปทีเ่มอืงเซวียนเฉงิท่ีอยู่ละแวกใกล้เคยีง พักรักษาตวั

อยู่ที่นั่นชั่วคราว หลังจากนั้นกองก�าลังฝ่ายกบฏก็ไล่ตามมาถึงที่น่ัน และ

ทิง้กองก�าลงัส่วนหนึง่ให้โจมตเีมอืงเซวียนเฉงิ ปิดล้อมเมอืงเป็นเวลานาน

ถึงหนึ่งเดือน

ในขณะท่ีในเมืองเสบียงอาหารเริ่มขาดแคลน ทหารป้องกันเมือง

สูญเสียขวัญก�าลังใจ เมืองอยู่ในสภาพสุ่มเสี่ยงอันตราย หลี่มู่ก็ประหนึ่ง

ลงมาจากฟากฟ้า น�ากองทัพมาด้วยตนเอง ช่วยเมืองจากการปิดล้อม 

ของข้าศึกไว้ได้

ไม่เพียงเท่านั้นเขายังตามหาเกาลั่วเสินท่ีตอนน้ันซ่อนตัวอยู่ใน 

ห้องลับด้วยตนเองจนพบ แล้วมอบหมายให้ทหารคนสนิทคุ้มกันนาง 

ไปส่งยังท่ีปลอดภัย กระทั่งการก่อกบฏยุติลงแล้ว เขาก็ส่งนางกลับ 

เมืองเจี้ยนคัง

'เมอืงเซวียนเฉงิไม่ใช่จดุยุทธศาสตร์ส�าคัญทางการทหาร ถึงสูญเสีย

ไปชัว่คราวก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรต่อสถานการณ์โดยรวมในการปราบกบฏ 

ตอนนั้นเขาเพ่ิงน�ากองทัพจากตอนเหนือของแม่น�้าฉางเจียงกลับลงมา
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ทางใต้ ไม่ไปช่วยเมืองเจี้ยนคังที่ส�าคัญที่สุด กลับมาช่วยเมืองเซวียนเฉิง 

ก่อน หลังเสร็จเรื่องยังเข้าเมืองไปตามหาเจ้าด้วยตนเอง เขาอายุสามสิบ

แล้ว ข้ากลบัได้ยินว่าเขายังไม่เคยแต่งภรรยา ถ้าจะบอกว่าเขามใีจต่อเจ้า 

คงไม่เกินไปกระมัง'

ค�าพูดของเกายงหรงท�าให้เกาลั่วเสินรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อย นาง 

สั่นศีรษะ

'อาเจี่ย ท่านคงเข้าใจผิดแล้ว ข้ากับต้าซือหม่าไม่เคยรู ้จักกัน  

ก่อนเจอกันท่ีเมืองเซวียนเฉิง แม้แต่หน้าก็ไม่เคยเห็นมาก่อน หลังจาก 

กลับมาเมืองเจี้ยนคังก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันอีก เขาจะมีใจให้ข้าได้อย่างไร 

ย่ิงไปกว่าน้ันข้าจ�าได้อย่างชัดเจน วันน้ันหลังจากช่วยเมืองเซวียนเฉิง 

จากการปิดล้อมของข้าศกึไว้ได้แล้ว ตอนเขาหาตวัข้าพบกเ็พยีงสัง่ก�าชับ

ไม่ก่ีค�า ไม่มีอะไรเกินเลยมารยาทอันควรแม้แต่น้อย ไม่เพียงไม่มีค�าพูด

ที่เกินจ�าเป็น กระทั่งจะมองข้ามากหน่อยก็ไม่มี แล้วจะเอาค�าว่า 'มีใจ'  

มาจากที่ใด'

เกายงหรงยิ้มบาง

'อาหมี ด้วยสติปัญญาและรูปโฉมของเจ้า รวมกับชื่อเสียงและ

เกียรติภูมขิองสกุลเกาเรา บรุษุจะแอบชืน่ชอบเจ้าก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไร 

เขายังไม่ได้แต่งภรรยา ท้ังไม่เจ้าชู้ เมื่อก่อนมีคนมอบหญิงงามเด็กหนุ่ม

รปูงามให้เขา เขาล้วนปฏิเสธไม่รบั เรือ่งนีก็้ช่างเถิด ช่วงหลายปีนีเ้ขาเป่ียม

อ�านาจและอทิธิพล มตีระกูลขนุนางไม่น้อยยินดีจะละทิง้ฐานะวงศ์ตระกูล 

เป็นฝ่ายเสนอท่ีจะเก่ียวดองกับเขาด้วยการสมรส เขากลับอ้างเหตุผล 

ยังปราบปรามทางเหนือไม่ลุล่วง ยังไม่ปรารถนาจะมีเหย้ามีเรือนปฏิเสธ

ไปท้ังหมด แต่เมื่อสองวันก่อนข้าส่งคนไปพบเขา บอกข่าวเรื่องต้องการ
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ให้เจ้าแต่งกับเขา เพื่อจะลองหยั่งเสียงเขาดู เขากลับรับปากแล้ว'

'อะไรนะ! อาเจี่ย ท่านพูดกับเขาแล้วหรือ เหตุใดท่านไม่บอกข้า 

ให้รู้ก่อนเล่า'

เกาลั่วเสินตื่นตะลึงอีกครั้ง

เปรยีบกับเกาลัว่เสนิทีย้ั่งสตไิม่อยู่ สหีน้าเกายงหรงกลบัไร้คลืน่ลมใดๆ

บางทอีาการตอบสนองของญาติผูน้้องอาจจะอยู่ในความคาดการณ์ 

ของนางอยู่แล้ว

ในต�าหนักมีเพียงพวกนางสองพี่น้อง

เกายงหรงเดินมาถึงข้างกายญาติผู้น้อง จับจูงมือนางพาเดินไปนั่ง

ที่ตั่งเตี้ย ตนเองก็นั่งลงที่ด้านข้าง

'อาหมี ก่อนหน้าน้ีอาเจี่ยเพียงหย่ังเสียงต้าซือหม่าดู จึงไม่ได้บอก

ให้เจ้ารู้ ตอนนี้เรียกเจ้าเข้าวังมาก็ไม่ใช่เพ่ือจะปรึกษาหารือกับเจ้าหรือ  

อ้ีอันกับเจ้าเดิมเป็นคู่ที่ทุกคนต่างอิจฉา แต่จะท�าอย่างไรได้เล่า เขา 

จากไปเร็ว จนถึงตอนน้ีก็ผ่านไปกว่าเจ็ดปีแล้ว เจ้าเองก็เพ่ิงอายุย่ีสิบห้า 

เป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในชีวิตของสตรี หรือว่าจะยอมเหี่ยวเฉาโรยราอยู ่

คนเดียวไปชั่วชีวิตเช่นนี้ ถ้าดวงวิญญาณของอี้อันรับรู้ได้ จะต้องไม่ยินดี

เหน็เจ้าเป็นเช่นน้ีแน่ หลีมู่แ่ม้จะมชีาติก�าเนิดในตระกูลสามญัชน แต่มาถึง 

วันน้ีไม่พูดถึงสกุลเกาของเรากับสกุลเซยีวท่ีเป็นเชือ้พระวงศ์ ทอดสายตามอง 

ไปทัว่แผ่นดนิต้าอว๋ี มวีงศ์สกุลใดบ้างทีส่ามารถสัน่คลอนฐานะของเขาได้

แม้ครึง่ส่วน ให้เจ้าแต่งกับเขา แม้ไม่เป็นธรรมต่อเจ้าก็จรงิ! แต่เจ้าก็เคยเห็น 

มาด้วยตาของตนเองแล้ว รปูร่างหน้าตา หรอืความรู้ความสามารถของเขา 

ก็หาได้ด้อย กับเจ้าก็นับว่าเหมาะสมคู่ควร...'

'อาเจี่ย ท่านไม่ต้องพูดแล้ว เรื่องนี้ไม่เหมาะสม! ข้าไม่รับปากแน่!'
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เกาลั่วเสินจิตใจสับสนว้าวุ่น ตัดบทค�าพูดโน้มน้าวของเกายงหรง

รอยย้ิมบนใบหน้าเกายงหรงเลอืนหายไปแล้ว สหีน้าค่อยๆ เปลีย่นเป็น 

เคร่งขรึมขึ้นมา

นางลกุขึน้ เดนิช้าๆ ไปถึงด้านหน้าหน้าต่างบานหน่ึงทีอ่ยู่ทางด้านใต้ 

ในต�าหนัก เหม่อมองไปด้านนอกเงียบๆ อยู่ครู่หนึ่งแล้วหมุนตัวมา

'อาหมี ตั้งแต่เล็กจนโต อาเจี่ยปฏิบัติต่อเจ้าเช่นไร'

เกาเฉียวแต่งองค์หญิงใหญ่เป็นภรรยา สองสามีภรรยาแม้จะรัก 

บุตรสาวดุจสิ่งล�้าค่า แต่ความสัมพันธ์ไม่กลมเกลียวกัน ท้ังสองเพียง 

ให้ก�าเนิดนางผู้เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียว

เกายงหรงแม้จะเป็นญาติผู้พ่ีหญิงร่วมสกุล แต่เนื่องจากโตกว่า 

เกาลัว่เสนิห้าปี ตัง้แต่เลก็จนโตก็ดต่ีอเกาลัว่เสนิดจุน้องสาวแท้ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นของกินของใช้ ขอเพียงมีของดีจะต้องให้เกาลั่วเสินเป็นคนเลือกก่อน

สิ่งของนอกกายเหล่านี้ก็ยังพอท�าเนา

ปีทีเ่กาลัว่เสนิอายุแปดขวบ ระหว่างออกไปเทีย่วเล่นข้างนอก ไม่ระวัง 

ไปชนถูกรังต่อเข้า ตอนตัวต่อไล่ต่อยนาง เกายงหรงไม่ค�านึงถึงส่ิงใด 

โถมตัวเข้าไปบังนางให้อยู่ใต้ร่าง ถอดเสื้อของตนออกมาปิดบังใบหน้า

และศีรษะนางไว้ รอจนบ่าวไพร่ไล่ตัวต่อไป เข้ามาช่วยพวกนางสองคน 

เกาลัว่เสนิก็ยังปลอดภัยไม่มอีะไรบบุสลาย ส่วนเกายงหรงกลบัถูกต่อต่อย

อย่างหนกั หลงัจากกลบัไปก็หมดสตไิปหลายวัน ถ้าไม่ใช่เพราะภายหลงั

ได้ยาดีก็เกือบจะต้องจบชีวิตลงแล้ว

ความดีที่อาเจี่ยมีต่อนางแต่ละเรื่อง เกาลั่วเสินจะลืมได้อย่างไร

'อาเจี่ย ท่านดีต่อข้ายิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆ ทุกวันนี้ข้าก็ยังจ�าได้ ปีที่ข้า

อายุแปดขวบ เพื่อจะช่วยข้า ท่านเกือบต้องจบชีวิต'
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เกายงหรงมองจ้องเกาลั่วเสินนิ่ง พลันเดินมาตรงหน้าเกาล่ัวเสิน 

แล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้านาง

'อาเจี่ย ท่านรีบลุกขึ้นมา! นี่ท่านจะท�าอะไร!'

เกาลั่วเสินตระหนกตกใจรีบเข้าไปประคองเกายงหรง

'อาหม ีอาเจีย่ไม่เคยขอร้องอะไรเจ้า แต่ครัง้นีอ้าเจีย่ขอร้องเจ้าแล้ว! 

หลี่มู่อาศัยความดีความชอบในการกรีธาทัพไปปราบทางเหนือ หลายปี

มาน้ีชื่อเสียงบารมีดุจดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน* สองปีก่อนก็ฉวยโอกาส 

ที่สกุลสวี่ก่อกบฏสังหารพวกสกุลลู่กับสกุลจูท่ีชอบขัดขวางเขา วิธีการ 

โหดเห้ียมอ�ามหิต ท�าทุกวิถีทางไม่เลือก มาบัดนี้ต้าอว๋ีของเราไม่มีใคร

สามารถบังคับหรือควบคุมเขาได้แล้ว เรื่องทุกอย่างในราชส�านักถูกหลี่มู่

ควบคุมก็แล้วไปเถิด แต่ไม่ช้าก็เร็ว ใต้หล้านี้อาจต้องเปลี่ยนเป็นใต้หล้า

ของสกุลหลี่เขา'

'อาเจี่ย...ต้าซือหม่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น...ถ้าเขามีใจคิดกบฏ  

สองปีก่อนก็ไม่จ�าเป็นต้องรับท่านกับเติงเอ๋อร์กลับมา...'

เกาลั่วเสินพึมพ�าขึ้น

แม้จะก�าลังปลอบใจเกายงหรงให้คลายกังวล แต่น�้าเสียงกลับเจือ

ความลังเล เกรงว่าแม้แต่ตัวนางเองก็รู้สึกหวาดระแวงและร้อนใจ

เกายงหรงแค่นหัวเราะออกมาค�าหนึ่ง

'อาหมี ปกติเจ้าเก็บเน้ือเก็บตัวน้อยครั้งจะออกจากเรือน จะรู ้ 

ได้อย่างไรว่าใจคนสุดหย่ังรู้ เขายกทัพไปปราบทางเหนือหลายคร้ัง เจ้า

เข้าใจว่าเขาคิดแต่จะยึดคืนดินแดนเดิมจากมือชาวหูหลู่** ให้เราหรือ  

เขาก็แค่ก�าลังรวบรวมจิตใจของผู้คน สะสมชื่อเสียงบารมีเท่านั้น! นับแต่

* ดุจดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน เป็นค�าที่ใช้เปรียบเปรยถึงบุคคลหรือเรื่องราวที่ก�าลังอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ 

** ชาวหูหลู่ ค�าเรียกชนต่างเผ่าอย่างเหยียดหยาม
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ปฐมฮ่องเต้ข้ามแม่น�้าลงมาทางใต้ เพราะรู้ว่ามีท้ังคนสนับสนุนและ

คดัค้านจงึอาศยัข้ออ้างในการยกทัพไปปราบปรามทางเหนือ สร้างชือ่เสยีง 

บารมแีล้วค่อยมาโจมตีคู่ต่อสูใ้นภายหลงั พฤติการณ์เช่นน้ีตอนนัน้สกุลสวี่  

สกุลลู่ ตระกูลขุนนางใหญ่อันดับหนึ่งเหล่าน้ี มีตระกูลใดบ้างไม่เคยท�า 

อย่างสกุลเกาเราตอนเจรญิรุง่เรอืงสงูสดุ ท่านลงุอยู่ในต�าแหน่งสูง มชีือ่เสียง 

โด่งดังไปทั้งใต้หล้า จุดเปลี่ยนพลิกผันก็ไม่ใช่เพราะลูกหลานสกุลเกาเรา

สร้างความดีความชอบในการท�าศึกกับชาวเจี๋ยหรอกหรือ'

ทกุวันน้ีแม้ราชวงศ์ใต้จะเพียงรกัษาดนิแดนเจยีงจัว่ไว้ได้ แต่สกุลเซยีว 

ปกครองบ้านเมืองต่อเนื่องกันมานานสองร้อยปีแล้ว สองร้อยปีมานี้มีคน

มากเพียงใดท่ีจ้องอยากจะได้ราชบลัลงัก์ พยายามจะเข้ามาแทนท่ี ไม่ว่า

จะเป็นราชนิกุลทายาทสกุลสงูศักด์ิ หรอืตระกูลขนุนางท่ีมอี�านาจราชศกัดิ์ 

เจ้าเคยเห็นว่ามีใครท�าส�าเร็จหรือไม่ สายโลหิตของราชวงศ์อันสูงศักดิ์ 

ที่สืบเชื้อสายมาจากสวรรค์จะให้คนธรรมดาทั่วไปเข้ามาผสมปนเป 

ได้อย่างไร!'

พูดมาถึงตรงนีเ้กายงหรงก็เหยียดแผ่นหลงัขึน้ตรง ในดวงตามคีวาม

หยิ่งทะนงเจืออยู่ร�าไร

'โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลี่มู่ผู้น้ีเกิดในครอบครัวสามัญชนท่ีต�่าต้อย  

เดิมเป็นเพียงขุนพลทหารในดินแดนรกร้างห่างไกล เขามีหรือจะไม่รู ้  

ถ้าไม่ได้สั่งสมอ�านาจบารมีและชื่อเสียงมากพอ บุ่มบ่ามชิงราชบัลลังก์ 

ด้วยชาติก�าเนิดและคุณสมบัติของเขาจะสยบใจผู้คน แล้วน่ังอยู่ใน

ต�าแหน่งนี้ได้อย่างไร

ตอนน้ันเขารูตั้วว่าชือ่เสยีงบารมขีองตนยังไม่เพียงพอ อย่าว่าแต่ยังม ี

สกุลสว่ีเป็นอุทาหรณ์เตอืนใจเลย ถึงไม่ได้รบีร้อนช่วงชงิราชบลัลงัก์ หาไม่



29เผิงไหลเค่อ 

หลังจากปราบปรามกบฏสกุลสว่ีแล้ว เพราะเหตุใดจึงอดใจรอไม่ไหว  

อ้างเหตนีุส้งัหารญาตผิูพ่ี้ของอีอ้นัและตระกูลขนุนางปัญญาชนหลายคน

ที่ต่อต้านคัดค้านเขา นี่ยังไม่ใช่เพราะสกุลลู่ สกุลจูขัดขวางเขาหรือ  

มาบัดนี้เขาก็ไม่ค�านึงว่าขุนนางในราชส�านักคัดค้าน ดึงดันจะท�าตาม

ความต้องการของตน ชูธงตีเกราะเคาะกลองใหญ่โต จะต้องทุ่มเทก�าลัง

ที่มีอยู่ทั้งหมด เอาผืนแผ่นดินต้าอว๋ีเป็นเดิมพัน เสี่ยงภัยไปปราบปราม

ทางเหนืออีกครั้ง ถ้าข้าคาดเดาไม่ผิด รอเขาประสบความส�าเร็จกลับมา 

ก็ถึงเวลาที่ข้าแม่ม่ายลูกก�าพร้าต้องเข้าตาจนแล้ว...'

สองตาของเกายงหรงค่อยๆ แดงเรื่อขึ้น มีประกายน�้าตาวิบวับ

'อาหมี อาเจี่ยขอร้องเจ้าแล้ว เจ้าก็คิดเสียว่าช่วยข้าอีกแรง รับปาก

ด้วยเถิด!'

'อาเจี่ย...ถึงข้าจะแต่งงานกับเขา แต่จะท�าอะไรเพื่อท่านได้'

ผ่านไปครูห่น่ึงเกาลัว่เสนิก็เอ่ยถามเสยีงต�า่ น�า้เสยีงเจอืความอ่อนแรง

'เขาประคับประคองเติงเอ๋อร์ขึน้สูร่าชบลัลงัก์ได้ ก็ย่อมปลดเติงเอ๋อร์ 

ตั้งตนขึ้นเป็นฮ่องเต้ได้ ปลดหรือตั้งทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ชั่ววูบเดียว

ของเขา อาเจี่ยคิดอยู่ ในเมื่อเขาเลื่อมใสศรัทธาเจ้า ถ้าเจ้าแต่งให้เขา  

มคีวามเก่ียวดองกันผ่านการสมรส อีกทัง้อาศัยก�าลงัของเจ้าช่วยไกล่เกลีย่

ปรบัความเข้าใจ วันหน้าถึงหลีมู่จ่ะเลยีนแบบสกุลสว่ีคดิจะเปล่ียนราชวงศ์ 

ข้าแม่ม่ายลกูก�าพร้าไม่แน่อาจยังพอมชีวิีตรอดปลอดภัย ได้อยู่จนแก่ตาย

ในชีวิตน้ี หาไม่เขาคงไม่ละเว้นพวกเราแม่ลูก เพียงกลัวว่าถึงตอนน้ัน 

อาจต้องตายโดยไร้ที่กลบฝัง!'

เกาลัว่เสนิก้มหน้าลง ร่างคล้ายแขง็ท่ือไปแล้ว ไม่ขยับเขย้ือนเคลือ่นไหว

เกายงหรงมองนางนิ่ง ไม่ได้เปิดปากพูดอะไรอีก
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ทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าถี่เบาดังขึ้นมาจากทางด้านหลัง

เกาลัว่เสนิหนัหน้าไปตามเสยีง เหน็เซยีวสวินหลานชายอายุสบิกว่าปี 

ของตนผูน้ั้นสวมชดุคลมุมงักรตวัเลก็ๆ บนร่าง ว่ิงออกมาจากประตบูานหน่ึง 

ทางด้านหลังต�าหนัก วิ่งมาถึงเบื้องหน้านางแล้วคุกเข่าลงไป

'ถ้าท่านน้าไม่ยอมช่วยข้า เติงเอ๋อร์ก็จะไม่ลุกขึ้น!'

ฮ่องเต้เยาว์วัยน�้าเสียงเจือความไร้เดียงสา สองมือจับชายเสื้อนาง

ไว้แน่น ดวงตาเบิกโตพลางแหงนหน้าขึ้นมองนาง สองตาไม่กะพริบ

หลงัจากนัน้หนึง่เดอืน รชัศกหลงหยวนปีทีส่อง ช่วงปลายฤดใูบไม้ผลิ  

เพ่ือการยกทัพไปปราบปรามทางเหนืองานใหญ่ท่ีหลี่มู่จัดเตรียมมานาน

จะสามารถเคลือ่นทพัได้ตามก�าหนดท่ีวางไว้ งานแต่งงานระหว่างเกาล่ัวเสนิ 

กับเขาก็แทบจะเรียกได้ว่าลุล่วงไปอย่างฉุกละหุก

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าน่ีเป็นงานแต่งงานย่ิงใหญ่ท่ีได้รับความสนใจ

จากผู้คนทั่วทั้งเมือง

ผู้หนึ่งเป็นสตรีสูงศักดิ์ รูปโฉมสติปัญญาความสามารถไม่เป็นสอง

รองใคร บทกวีร�าลึกถึงอดีตเพียงบทเดียวท่ีนางเคยแต่งไว้ตอนเข้าเรียน

พร้อมกับพ่ีชายน้องชายผูเ้ป็นญาตใินสกุลเดียวกันในสมยัยังเป็นเดก็สาว

ได้แพร่กระจายออกสู่ภายนอก จนถึงทุกวันนี้ตามร้านหนังสือยังคง 

คัดลอกกันอยู่

ผู้หน่ึงคือต้าซือหม่า ในใจผู้คนของราชวงศ์ใต้ทั่วไป เขาก็คือเทพ

แห่งสงครามผู้เป็นตัวแทนของจิตใจอันฮึกเหิมและเกียรติยศอันสูงสุด 

ของชาวใต้ อยู่ใต้คนหนึ่งคน อยู่เหนือคนนับหมื่น

หลังพิธีแต่งงานอันยืดยาดยาวนาน เกาลั่วเสินในชุดเจ้าสาวนั่งอยู่
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ตามล�าพังในห้องหอในจวนต้าซือหม่าท่ีจัดเตรียมขึ้นมาเพ่ือค�่าคืนน้ี 

โดยเฉพาะ รอคอยการมาถึงของสามีคนที่สองในชีวิตของตนอยู่เงียบๆ
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หลี่มู่ไม่ได้ปล่อยให้นางต้องรอนาน

การมาถึงของเขาเร็วกว่าที่นางคิดไว้มาก

นีเ่ป็นการกลบัมาพบหน้ากันอกีครัง้ หลงัจากนางได้เขาส่งตวัออกจาก 

เมืองเซวียนเฉิงเมื่อสองปีก่อน

รูปร่างหน้าตาของเขาดูต่างไปจากในความทรงจ�าของนางอยู่บ้าง

ตอนนั้นอาจเพราะยุ่งอยู่กับการเตรียมการสู้รบในเจียงเป่ย* ทั้งยัง

รบีร้อนน�าก�าลงัทหารกลบัมาช่วยเจ้าเหนือหวั เขาไม่มเีวลาจะมาค�านึงถึง

เรือ่งปลกีย่อยอ่ืน หลีมู่ใ่นความทรงจ�าของเกาลัว่เสนิน้ัน สวมเสือ้เกราะท่ี

เปรอะเป้ือนคราบโลหติ ไว้หนวดเครารงุรงัยาวราวชุน่** กว่า ท�าให้บดบงั

ใบหน้าของเขาไปครึ่งหนึ่ง

กลิ่นคาวโลหิตจางๆ ใต้ค้ิวมีดวงตาที่ดูลุ่มลึกคู่หน่ึง ทั้งหมดน้ีคือ

3

* เจียงเป่ย หมายถึงดินแดนทางตอนเหนือของแม่น�้าฉางเจียง

** ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
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ภาพของข้าหลวงเมืองเหย่ียนโจวท่ีมาช่วยกอบกู้เมืองในตอนนั้น ซึ่งอยู่

ในความทรงจ�าของนาง

แต่ในคืนน้ีบุรุษที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้กลับมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจาก

ภาพในความทรงจ�าของเกาลั่วเสินอย่างสิ้นเชิง

เขาสวมเสื้อคลุมยาวสีด�าหมวกทรงสูง เอวคาดสายรัดเอวใหญ ่

ฝังหยก หนวดเคราท่ีบดบังใบหน้าหายไปแล้ว ใบหน้าสะอาดสะอ้าน  

ด้านข้างของขากรรไกรทั้งสองมีเพียงแนวเขียวจางๆ หลังการโกนหนวด

ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของบรุษุในวัยผูใ้หญ่ เผยให้เหน็เส้นสายแนวสันกราม 

เรยีวงามแขง็แรง ดวงตาทัง้สองเปล่งประกายแวววาว ท่ัวท้ังร่างดหูล่อเหลา 

และมีชีวิตชีวา

ลักษณะของเขาดูแตกต่างจากลู่เจี่ยนจือ รวมถึงบิดาหรือบรรดา 

พี่ชายที่เกาลั่วเสินคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิง

ตอนลู่เจี่ยนจือยังมีชีวิตอยู่ เขาไม่เพียงเป็นผู้โดดเด่นในบรรดา 

คนหนุ่มบุตรหลานตระกูลขุนนางในเมืองเจี้ยนคัง เขายังเป็นทหารท่ี 

สร้างผลงานอันหาได้ยากยิ่งด้วย

มอืของเขาท้ังจบัพู่กันขดีเขียนอย่างสง่างาม และทัง้จบักระบีสั่งหาร

ผู้คน

แต่แม้จะเข้าร่วมกองทพัเช่นกัน มคุีณูปการยอดเยีย่ม แต่ในตวัของ

ลู่เจี่ยนจือกลับขาดจิตสังหารแบบหลี่มู่

ไม่เก่ียวกับการสวมใส่อะไร...มีเพียงต้องผ่านทะเลโลหิตซากศพ

กองเป็นภูเขา ด่ืมโลหิตลุยคมดาบจึงจะมีพลังอ�านาจที่ซึมซาบเข้าไป 

ในโลหิตและกระดูกท�าให้ผู้คนรู้สึกหวั่นเกรง

หลังจากเขาเข้ามาก็มายืนอยู่เบื้องหน้านาง มองจ้องนางโดยไม่ได้
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เอ่ยปากพูด และไม่ได้เข้ามาใกล้

เกาลัว่เสนิรูว่้าคืนน้ีตนเองมใีบหน้าแดงเปล่งปลัง่ฟันขาว ดงูดงามย่ิง

ตั้งแต่เจ็ดปีก่อนหลังจากลู่เจี่ยนจือจากไป คืนน้ีนับเป็นครั้งแรก 

ที่นางแต่งเนื้อแต่งตัวงามหรูออกมาให้ผู้คนเห็น

รอบด้านเงียบสงบจนออกจะน่ากลัว เกาล่ัวเสินได้ยินกระทั่ง 

เสียงลมหายใจเข้าออกของเขา

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางรู้สึกตื่นเต้นเป็นที่สุด

ในที่สุดนางก็รวบรวมความกล้าหาญเงยหน้าข้ึน มองสบสายตา 

กับเขา

หลังจากมองประสานสายตากับเขาอยู่ครู ่หน่ึง นางก็หยักโค้ง 

มุมปากขึ้นช้าๆ คลี่ยิ้มน้อยๆ ให้เขา

เขาคล้ายลังเลไปชั่วขณะ ไหล่ขยับเล็กน้อย จากนั้นก็ปลดหมวก

ด้วยตนเอง สาวเท้าเดินมาที่ข้างกายนาง

ช่วงฤดูกาลเช่นน้ี ถ้าสวมเสื้อผ้าบางไปตอนกลางคืนยามมีลมพัด

มาบางครั้งเกาลั่วเสินก็ยังรู้สึกหนาว

คงเพราะดืม่สรุามา เขากลบัเหมอืนรูส้กึร้อน มเีหงือ่บางๆ ซมึออกมา 

จากตัวเสื้อด้านหลัง

ครั้นลังเลอยู่ชั่วขณะเกาลั่วเสินก็เอ่ยถามเสียงต�่า 'จะเปลี่ยนเส้ือ 

หรือไม่'

เขายกมือขึ้น ขณะจะปลดสายรัดเอวท่ีคาดเอวเส้นน้ัน แขนเขาก็

พลันหยุดชะงักนิ่งอยู่กลางอากาศ

มอืขาวผ่องเรยีวงามข้างหน่ึงย่ืนมาท่ีเอวของเขา ปลายนิว้แตะไปที่

ตะขอสายรัดเอวแล้วหยุดนิ่ง
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เขามองมาที่นาง...

เกาลัว่เสนิลกุขึน้มาจากขอบเตียงแล้ว นางตวัสงูเท่าหวัไหล่ของเขา 

เมื่อมายืนอยู่ข้างหน้าเขาเช่นนี้ก็ยิ่งดูตัวเล็กแบบบาง

แพขนตาคู่หนึ่งสั่นไหวน้อยๆ นางหลุบเปลือกตาลงไม่ได้มองเขา

หลังจากลังเลอยู่ชั่วขณะ มือเรียวงามดุจหยกข้างน้ันก็ปลดตะขอ

สายรัดเอวให้เขา แล้วค่อยๆ ปลดสายรัดเอวออกจากร่างของเขา

เขาไม่ขยับ เพียงก้มศีรษะเล็กน้อย มองนางช่วยถอดเสื้อให้เขา 

ต่อไปเงียบๆ คอยหมุนตัว ยกมือทั้งสองขึ้นให้ความสะดวกแก่นาง

เสือ้ตวันอก เสือ้ตวักลาง เมือ่เสือ้ตวัในท่ีด้านหลังเปียกชุม่ไปด้วยเหง่ือ 

ถกูถอดออกมาได้ครึ่งหนึ่ง เขารู้สึกได้ว่ามือที่แตะอยู่บนหัวไหล่ด้านหลัง 

ของเขาโดยมีเสื้อกั้นขวางอยู่ข้างนั้นหยุดนิ่งลง

เขารออยู่ครูห่นึง่ สดุท้ายก็รูส้กึว่ามอืข้างน้ันผละออกไปจากหวัไหล่

ด้านหลังของตน

เขาหนัหน้าไปช้าๆ เห็นสหีน้าของนางแข็งท่ือเลก็น้อย สายตาท้ังสอง 

จับนิ่งอยู่ที่แผ่นหลังของเขาคล้ายได้เห็นอะไรที่อัปลักษณ์ที่สุดในโลก

'ข้าท�าให้เจ้ารังเกียจและหวาดกลัวหรือ'

เสียงของเขาฟังดูแหบแห้งและฝาดฝืนยิ่ง

บนแผ่นหลังของเขามีรอยแผลเป็นหลายรอยท่ีเกิดจากการท�าศึก

ในอดีต ล้วนแต่ไม่ใช่แผลตื้นๆ ทั้งสิ้น

โดยเฉพาะรอยแผลตรงหัวไหล่ด้านซ้ายน้ันเป็นรอยดาบยาวจาก 

หัวไหล่ลงมาถึงเอว ความรุนแรงของบาดแผลในตอนนั้นหวิดจะเอาชีวิต

ของเขาไปเสยีแล้ว มาบดัน้ีแม้จะหายด ีแต่ผวิเนือ้ตรงแผลยังคงไม่ราบเรยีบ  

แลดูเหมือนมีตะขาบสีม่วงอมด�าตัวหน่ึงเกาะอยู่ เห็นแล้วน่าเกลียด 
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น่ากลัวเป็นที่สุด

เกาลั่วเสินช้อนตาขึ้นมองสบดวงตาหม่นขรึมคู่น้ันของเขา ผ่านไป

ครู่หนึ่งก็สั่นศีรษะน้อยๆ

'ข้าก�าลังคิดว่าตรงนี้ตอนนี้ยังเจ็บอยู่หรือไม่' นางถามเขาเบาๆ

ในดวงตางามคู่นั้นไม่มีความรังเกียจและหวาดกลัวอยู่ หากแต ่

หลงัจากคลายจากความต่ืนตระหนกก็เผยความอ่อนโยนและความเวทนา

สงสารไหลหลั่งพรั่งพรูออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

ความหม่นขรึมในส่วนลึกของดวงตาเขาจางหายไปทันที

'หายเจ็บนานแล้ว'

เขาจ้องมองนางแล้วกล่าวเสยีงต�า่ น�า้เสยีงเบาและนุม่นวลย่ิงคล้าย

ก�าลังปลอบขวัญนาง

เกาลั่วเสินค่อยๆ ระบายลมหายใจออกมา ก่อนหมุนตัวไปหยิบ 

เสือ้ตวัในสะอาดตวัหน่ึง เห็นเขาถอดเสือ้ทีเ่ปียกเหงือ่ออกด้วยตนเองแล้ว 

เผยให้เห็นร่างช่วงบนที่ก�าย�าล�่าสันก็อดใบหน้าร้อนผ่าวขึ้นมาไม่ได้ นาง

ไม่กล้ามองมาก เพียงหลุบตาลงเล็กน้อย ยื่นเสื้อไปให้

เขารับไปสวมใส่และคาดสายรัดเอวเรียบร้อย

หลงัจากผ่านการสนทนากัน ความรูส้กึแปลกหน้าไม่คุน้เคยระหว่าง

คนทัง้สองในช่วงก่อนหน้านีค้ล้ายค่อยๆ หายไป ไม่เพียงเกาล่ัวเสิน แม้แต่ 

หลี่มู่ก็ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาก

'ต้าซือหม่า...' นางชะงักแล้วเปลี่ยนค�าพูด 'เมื่อก่อนหลางจวิน*  

เคยช่วยข้าจากภัยอันตราย ข้ากลับไม่มีโอกาสได้กล่าวขอบคุณท่าน  

หวังว่ากล่าวขอบคุณตอนนี้คงไม่สายเกินไป'

* หลางจวิน เป็นค�าที่ภรรยาใช้เรียกสามี และยังใช้เรียกชายหนุ่มทั่วไปในเชิงยกย่อง
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'เจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้ว ไยต้องขอบคุณด้วย' เขายิ้มน้อยๆ

อาจเพราะมีแสงอบอุ่นจากเทียนสีแดงส่องสะท้อนอยู่ด้านข้าง  

ยามนี้แววตาที่เขามองนางจึงดูอ่อนหวานละมุนละไมยิ่ง

บุรษุท่ีอยู่ตรงหน้าผูน้ี้ดูแตกต่างกันอย่างมากกับต้าซอืหม่าทีเ่ล่าลอื

ว่ามีวิธีการอันโหดเห้ียมอ�ามหิต ก�าจัดคนที่เห็นต่างจากตน และท�า 

ทุกอย่างเพื่อวางแผนช่วงชิงราชบัลลังก์ผู้นั้น

มีเวลาสั้นๆ อยู่ชั่วขณะหนึ่งที่นางรู้สึกฉงนใจจึงนิ่งเงียบลง

เขาคล้ายมองออกถึงความรู้สึกของนางจึงไม่เปิดปากอีก เพียง 

มองนางไม่วางตา

ระหว่างคนท้ังสองความรู้สึกผ่อนคลายในช่วงสั้นๆ ก่อนหน้าน้ี 

เลือนหายไปแล้ว บรรยากาศกลายเป็นชะงักงันไปอีกครั้ง

เขาลงัเลอยู่ชัว่ขณะ ในทีส่ดุก็เอ่ยปากขึน้อกีคร้ังท�าลายความนิง่เงียบ  

'เจ้าคงเหน่ือยแล้ว พักผ่อนเรว็หน่อยเถิด' เขาพูดขึน้อกีด้วยน�า้เสยีงนุม่นวล  

'ข้ารู้เจ้าแต่งกับข้าหาได้มาจากความยินยอมพร้อมใจ เจ้าไม่ต้องกังวล 

ขอเพียงเจ้าไม่สมัครใจ ข้าก็จะไม่บีบบังคับเจ้า'

ส่วนลึกในใจของเกาลั่วเสินพลันเกิดความรู้สึกอดสูใจคล้ายถูกคน

มองทะลุความลับส่วนตัวอย่างหนึ่ง

นางรู้ว่าเขาก�าลังมองนางอยู่จึงหันหน้าหนีไป หันหลังให้เขาแล้ว

ปลดเสื้อตัวนอกของตนออกช้าๆ

มุ้งผ้าดิ้นถูกปล่อยลงมา ทั้งสองนอนเคียงกันอยู่บนหมอน

นางหลับตา สองแก้มแดงปลั่ง

เขาขยับเข้ามาใกล้อย่างระมัดระวัง ค่อยๆ ปลดเส้ือตัวในบนร่าง

ของนางอย่างลองหยั่งเชิง
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ฝ่ามอืใหญ่ทีเ่คยจบักระบีแ่ม่ทพัสงัหารคนมานับไม่ถ้วนข้างน้ันยามนี ้

ถึงกับสั่นเทาเล็กน้อย ทว่าหลังพยายามอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่อาจปลด 

ผ้ารัดเอวได้

จนกระท่ังครั้งสุดท้าย...ในท่ีสุดเขาก็ปลดผ้ารัดเอวได้อย่างราบรื่น 

แต่มือข้างนั้นของเขาพลันถูกมือของนางกดไว้เบาๆ

'หลางจวิน วันหน้าท่านคิดจะช่วงชิงราชบัลลังก์เหมือนสกุลสว่ี 

หรือไม่'

นางลืมตาขึ้นช้าๆ เอียงคอมองบุรุษข้างหมอนที่คลื่นอารมณ์ก�าลัง

ทะลักพรั่งพรูผู้นั้น

หลีมู่ม่องสบตานางอยู่ครูห่น่ึง เขาดงึมอืตนเองกลับพลางลกุข้ึนมานัง่

เกาลั่วเสินก็ไม่เข้าใจตนเอง เหตุใดตนจึงบุ่มบ่ามถามค�าถามน้ี 

ออกมาในเวลาเช่นนี้

ค�าพูดเพิ่งออกจากปาก นางก็นึกเสียใจขึ้นมาแล้ว

นางนอนหงายอยู่บนหมอน ปรายตามองเงาด้านหลังอันเคร่งขรึม

ภูมิฐานดุจขุนเขาของบุรุษที่นั่งอยู่ด้านข้างผู้นั้น ใจเต้นระรัวอย่างรุนแรง

ผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่ได้ยินเขาเอ่ยปาก

นางหลับตา 'เป็นข้าพูดผิดไปแล้ว หลางจวินไม่ต้องใส่ใจ'

'เจ้าทราบความต้ังใจเดิมของข้าที่จะเข้าร่วมกองทัพในตอนน้ัน 

หรือไม่'

เขาพลันย้อนถาม

เกาลั่วเสินลืมตา เห็นเขาหันหน้ามาแล้วก้มลงมองตน

นางเบิกตาโต ไม่ได้ขยับตัวแต่อย่างใด

สายตาของเขากวาดผ่านดวงหน้างามดุจบุปผาของนางแล้วยิ้ม
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'ในปีทีข้่าอายุสบิขวบ ป้อมปราการของครอบครวัถูกคนเหนอืตแีตก 

บิดาของข้าตายในสนามรบ โชคดีที่ได้องครักษ์ในบ้านที่จงรักภักดีสู้ตาย

ช่วยคุ้มกัน มารดาจึงมีโอกาสพาข้าหนีตายมา จนทุกวันน้ีข้ายังจ�าภาพ

ตอนมารดาพาข้าข้ามแม่น�า้ได้ ฝ่ังแม่น�า้ทางเหนอืมชีาวหูหลูท่ีไ่ล่ตามมา

ยิงธนูใส่ มีคนต้องธนูตกน�้าอยู่ตลอดเวลา เรือหาปลาที่แคบเล็กมีคน 

เบียดเสียดอยู่เต็มล�าเรือ เสียงร้องไห้ดังสะเทือนถึงแผ่นฟ้า เรือล�าที่อยู่

ด้านข้างเนือ่งจากมคีนข้ึนมามากเกินไป พอมาถึงกลางแม่น�า้ก็ถูกคลืน่ซดั 

พลกิคว�า่ เพ่ือนบ้านทีห่นีมาพร้อมกับข้าตลอดทางกระเสอืกกระสนอยู่ใน

แม่น�้าส่งเสียงโหยไห้ ไม่นานก็ถูกคลื่นม้วนไปไม่เห็นแม้เงา...

ตอนยงัอยู่ทางเหนือพวกเขาต่างเฝ้ารอให้ฮ่องเต้ของต้าอว๋ีส่งก�าลงั

ทหารมาตลอดเวลา เฝ้าหวังให้ขับไล่ชาวหูหลู่ออกไป ให้พวกเขาได ้

หมอบคารวะฮ่องเต้ของตน สวมใส่เสือ้ผ้าของตน เพาะปลกูในทีด่นิของตน  

เฝ้ารอมานานปีเพียงนั้น กองทัพต้าอวี๋เคยมาจริง ทว่าเพียงเลี้ยวมาแล้ว

ก็จากไป อะไรก็มองไม่เห็น! มาถึงวันน้ี กระท่ังพ้ืนดินผืนสุดท้ายที่จะ 

อยู่อาศัยก็ไม่มีแล้ว!

พวกเขาเพียงคดิจะมชีวิีตอยู่ต่อไป ไม่ขอตายอยู่ท่ามกลางสงคราม 

หลบพ้นจากการไล่ล่าสงัหารตลอดทางจากคนทางเหนอืมาได้ และไม่ถูก

ลูกธนูท่ียิงมาจากด้านหลัง ยามน้ันเพียงข้ามแม่น�้าสายน้ีไปได้ก็จะถึง 

ดนิแดนของชาวฮัน่ทีเ่ป็นฝ่ายตนแล้ว สิง่เหล่านัน้มองเห็นอยู่ข้างหน้าน้ีเอง 

แท้ๆ จู่ๆ กลับมีคลื่นลูกหนึ่งซัดมา สุดท้ายก็ไม่อาจมีชีวิตรอดไปได้...'

เขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง

'นับแต่นั้นมาข้าก็บอกกับตนเอง วันหน้าถ้าข้าอยู่เหนือกว่าผู้อื่นได้ 

จะต้องระดมก�าลงัทหารไปปราบปรามทางเหนือ กอบกู้เมอืงหลวงท้ังสอง 
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ให้คนหูหลู่ไสหัวกลับไปดินแดนของตน ให้ชาวฮั่นได้ครอบครองผืนดิน

ของบรรพบุรุษอีกครั้ง...เวลาผ่านมาย่ีสิบปีแล้วความตั้งใจเดิมของข้า 

ยังไม่เคยเปลี่ยน'

น�า้เสยีงของเขาสงบราบเรยีบคล้ายก�าลงัพูดถึงเร่ืองทีไ่ม่เก่ียวกับตน

'นบัแต่ต้าอวีข้๋ามแม่น�า้ลงมาทางใต้ วีรบรุษุก็ปรากฏข้ึนมาไม่ขาดสาย  

ล้วนเป็นผู้อยู่ในสกุลสูงศักด์ิตระกูลขุนนาง มีผู้โดดเด่นมากมายที่น�า

กองทพัไปกอบกู้ดนิแดนของชาวฮั่น บดิาของเจา้กเ็ปน็หนึง่ในนั้น แต่เจา้

รู้หรือไม่ เพราะเหตุใดหมิงกง* ยกทัพไปปราบปรามทางเหนือหลายครั้ง

ล้วนล้มเหลวขณะใกล้จะประสบความส�าเร็จ ยังไม่ทันเห็นผลก็ล้มเลิก' 

เกาลั่วเสินค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่ง

'หาใช่ชาวใต้เรากองก�าลังทหารไม่กล้าหาญ แม่ทัพขาดกลยุทธ์ 

หากแต่เพราะตระกูลท่ีมีคุณูปการมาหลายชั่วคนต่างมีแผนการของตน 

เห็นแก่การแก่งแย่งชิงดีระหว่างตระกูลเป็นส�าคัญ ไม่ปรารถนาจะเห็น

สกุลเกาของเจ้าได้เป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวเพราะสร้างคุณูปการใหญ ่

ในการปราบปรามทางเหนือ และพยายามขัดขวางจากทางด้านหลัง 

ทุกวิถีทาง

ถึงเป็นสกุลเซียวท่ีเป็นราชวงศ์ เกรงว่าก็คงไม่ปรารถนาจะเห็น 

หมิงกงปราบปรามทางเหนือได้ส�าเร็จ หลังจากคนสกุลเซียวข้ามแม่น�้า 

ลงมาทางใต้ ตัง้มัน่อยู่บนแผ่นดนิด้านตะวนัออกของแม่น�า้ฉางเจียงได้แล้วก็ 

ไม่มคีวามคดิจะช่วงชงิเมอืงหลวงเก่ากลบัคืนมาอกี เขาจะยอมเหน็ขุนนาง

มีความดีความชอบเหนือกษัตริย์ กดข่มราชวงศ์ได้อย่างไร'

เขามองนางแวบหน่ึง หัวค้ิวขยับเข้าหากันเล็กน้อย น่ิงเงียบไป 

* หมิงกง เป็นค�าเรียกขุนนางผู้ใหญ่อย่างยกย่อง ในที่นี้หมายถึงเกาเฉียว
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ครู่หนึ่ง

'ด้วยความสงูศักด์ิของเจ้า วันนีย้อมแต่งให้ข้าย่อมมสีิง่ทีเ่จ้ามุง่หวัง 

ในเมื่อเจ้าเอ่ยปากถามข้าแล้ว ข้าก็จะบอกให้เจ้ารู้ เรื่องภายภาคหน้าจะ

เป็นอย่างไรข้าไม่รู้ แต่จนถึงตอนนี้ข้าไม่มีความคิดที่ไม่จงรักภักดี'

เขาชะงกัไปชัว่ขณะ แล้วเพ่ิมน�า้หนกัเสยีง 'แต่...ใครก็ตามทีขั่ดขวางข้า 

จากการปราบปรามทางเหนือ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ย่อมถือเป็นศัตรู 

ของข้าหลี่มู่ ข้าจะต้องก�าจัดเสีย!'

เกาลั่วเสินนิ่งฟังเขาพูดมาโดยตลอด นางนิ่งเงียบอยู่เป็นนาน

'หลางจวิน เรือ่งของราชส�านกั เมือ่ก่อนข้าไม่ค่อยได้ใส่ใจ ข้ารูเ้พียงว่า 

ตอนน้ันที่บิดายังมีชีวิตอยู่ ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ท่ีสุดในชีวิตคือ 

ยึดคืนดินแดนทางเหนือให้จงหยวน ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่จะต้องสนับสนุน

หลางจวินแน่นอน'

หลี่มู่มองนางน่ิง ประกายความพึงพอใจค่อยๆ ปรากฏข้ึนมาใน 

ส่วนลึกของดวงตา

'ฟูเหริน...'

'เรียกข้าอาหมีเถิด คนในครอบครัวต่างเรียกข้าเช่นนี้'

นางคลี่ยิ้มหวาน

'อาหมี...'

หลี่มู่ประกายตาสั่นไหว เรียกชื่อนางเสียงต�่าออกมาค�าหนึ่ง

เขาจับมือนาง ค่อยๆ รวบมือเข้ามา ในท่ีสุดก็กุมมือน้อยของนาง 

ไว้ในฝ่ามือที่ร้อนผ่าวเต็มไปด้วยรอยด้านหนาของตนแน่น
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มอืทัง้สองถกูฝ่ามอืของเขากมุไว้แน่นเช่นนี ้ท�าให้หัวใจของเกาลัว่เสนิ 

เต้นเร็วขึ้นเล็กน้อย

นางไม่กล้ามองสบสายตาร้อนแรงสองสายทีพุ่่งมาทีต่น เพียงหลบุตาลง  

เมื่อนึกขึ้นได้จึงดึงมือของตนออกมาจากมือเขาเบาๆ แล้วลงจากเตียง

นางเดินไปถึงข้างโต๊ะ ยกป้านสุราขึ้นมา รินสุราลงในจอกสลัก 

ลายมงคลอนิหยางทีว่างอยูเ่งียบๆ บนโต๊ะคู่นัน้ พอรนิสรุาเตม็ทัง้สองจอก 

นางก็ยกขึ้นมา ภายใต้สายตาท่ีจ้องมองมาของเขา นางเดินทีละก้าวๆ 

กลับมาตรงหน้าเขา แล้วยื่นจอกสุราหยกใบที่สลักลายหยางให้กับเขา

'นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ชีวิตที่เหลืออยู่ของข้าภรรยาขอฝากไว้กับ 

หลางจวิน เชิญดื่มสุรามงคลจอกนี้'

นางเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย ริมฝีปากแดงคลี่ออก ลมหายใจหอมกรุ่น

ดุจดอกกล้วยไม้

4
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ชายแขนเสือ้แผ่ขยายดจุปยุเมฆ ข้อมอืขาวผ่องดจุหยก สรุารสเลศิ

กับมอืนวลเนียนดุจหยกแลสว่างพร่างพราวขบัดนุซ่ึงกันและกัน สุราผูเถา* 

สาดประกายเรืองรองท�าให้คนรู้สึกเคลิบเคลิ้มลุ่มหลง

หลี่มู่มองจ้องนางนิ่ง ส่วนลึกในดวงตาเต็มไปด้วยความนุ่มนวล

ละมุนละไม

เขารบัจอกสรุามงคล ฝ่ามอืใหญ่จบัจงูมอืนางให้กลับมานัง่ท่ีขอบเตียง  

ทัง้สองคล้องแขนกัน มองสบประสานสายตากัน ต่างดืม่สุราในจอกของตน

ครั้นดื่มหมดเขาก็วางจอกสุราลง ส่งยิ้มสดใสให้นาง หัวคิ้วนัยน์ตา

ห้าวหาญเด็ดเดี่ยว ใบหน้าอิ่มเอิบมีชีวิตชีวา

มุ้งผ้าดิ้นถูกปล่อยลงมาอีกครั้ง

เกาลั่วเสินรู้สึกได้ว่าริมฝีปากคู่นั้นแตะที่ติ่งหูตนเบาๆ ตอนหลับตา 

พลนัคล้ายมภีาพคนืวันแต่งงานในอดตี คราน้ันลูเ่จีย่นจอืย้ิมพลางเรียกนาง  

'อาหมี' ด้วยความรักอย่างลึกซึ้ง ดังวนเวียนอยู่ข้างหูนาง

ร่างของนางอดแข็งขึงน้อยๆ ไม่ได้

เขาคล้ายสังเกตเห็นความผิดปกติของนาง หลังลังเลอยู่ครู่หนึ่ง 

แล้วก็เงยหน้าขึ้น ปล่อยมือจากนาง

'นอนเถิด'

เขากล่าวเสยีงนุ่ม ช่วยดึงผ้าห่มขึน้มาห่มให้นางเบาๆ คลมุถึงล�าคอ 

ในน�้าเสียงไม่มีความไม่พอใจเจืออยู่แม้แต่น้อย

เกาลั่วเสินหลับตาลงครู่หนึ่ง แล้วลืมตาขึ้นมาเงียบๆ มองมาที่เขา

เขาหลับตาอยู่ เพียงนอนข้างกายนางเงียบๆ ลมหายใจหนักแน่น

สม�่าเสมอคล้ายหลับไปแล้ว

* สุราผูเถา แปลว่าเหล้าองุ่น
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แต่นางรู้...เขายังไม่หลับ

'เพราะเหตุใดจึงดีต่อข้าเช่นนี้'

นางส่งเสียงขึ้นเบาๆ ถามอย่างคลุมเครือ

เขาลืมตา ก่อนหันหน้ามองมาทางนาง

แสงเทยีนสแีดงลอดผ่านม่านมุง้เข้ามา ดวงตาลกึล�า้ของเขาทอประกาย 

วิบวับจางๆ

หลายปีก่อน เมอืงจงิโข่วมเีดก็ชายวัยสบิขวบลีภั้ยหนีตายจากทางเหนือ 

คนหนึง่ ตอนมาถึงใหม่ๆ ไม่คุ้นเคยกับสถานทีแ่ละผูค้น เพ่ือจะหาค่ารกัษา

ให้มารดาที่ป่วยหนัก ด้วยความอับจนหนทางจึงยอมรับจ้างใช้แรงงาน

ด้วยค่าตอบแทนปีละสามสิบเฉียน* เป็นเวลาหน่ึงปี ไปเป็นเด็กรับใช้ 

ในเขตท่ีดนิศกัดนิาของสกุลจางตระกูลท่ีมอี�านาจมากในท้องถ่ินตระกูลหน่ึง  

ทุกวันฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องตื่นขึ้นมาท�างานหนักงานสกปรกทุกอย่าง

เมื่อครบก�าหนดหนึ่งปีตอนที่เขาสามารถจากไปได้แล้ว พ่อบ้าน

กลบัใส่ความว่าเขาขโมยเงินของผูเ้ป็นนาย จะส่งตัวเขาให้ทางการ ถ้าเขา

ไม่อยากไปก็ต้องเซ็นสัญญาขายตัวชั่วชีวิต

ต่อมาเขาจงึรูว่้าน่ีเป็นวิธีท่ีผูม้อี�านาจในท้องถ่ินเหล่าน้ีหลอกใช้ผูล้ีภ้ยั 

ไร้รากเหง้า เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนต�่าท่ีสุดกักตัวเด็กรับใช้ไว้ใช้งานใน 

เขตที่ดินศักดินาของตน

ด้วยความโกรธแค้นเขาจึงซัดพ่อบ้านจนล้มคว�่าไปกับพ้ืน จากน้ัน

ก็ถูกเหล่าคนรบัใช้กรเูข้ามาจบัตัวไว้ หลงัจากซ้อมเขาอย่างหนกัไปชดุหน่ึง

ก็เอาตะปูเหล็กตอกทะลุฝ่ามือเขา

* เฉียน เป็นหน่วยเหรียญเงินขาว มีรูตรงกลางเหมือนเงินอีแปะ (เหรียญส�าริด) แต่ท�าจากโลหะเงินจึงมีค่า

มากกว่า สิบอีแปะเท่ากับหนึ่งเฉียน สิบเฉียนเป็นหนึ่งต�าลึง
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เขาถูกตอกฝ่ามือติดกับเสาต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ข้างทางตรงปากประตู

ทางเข้าเขตที่ดินศักดินา ตากแดดตากลม ถือเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู

กว่ามารดาของเขาหลูซื่อ* จะได้ข่าวและเร่งรุดมา เขาก็ถูกตรึงอยู่

ข้างถนนมาสามวันแล้ว ไม่มีน�้าไม่มีข้าวตกถึงท้อง ริมฝีปากแห้งแตก 

มีโลหิตไหลซึม คนก็ถูกแสงแดดที่ร้อนแรงแผดเผาจนไม่ได้สติสมปฤดี

เขาฝืนร่างฟ้ืนขึน้มาท่ามกลางเสยีงร้องไห้พร�า่เพรียกหาของมารดา 

เห็นมารดาทีร่่างกายผ่ายผอมบอบบางคกุเข่าอยูห่น้าประตเูขตทีด่นิศกัดนิา 

ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกล โขกศีรษะให้บรรดาทาสในครัวเรือนเหล่านั้น 

วิงวอนให้ไว้ชีวิตบุตรชายของนาง

ทาสในครัวเรือนเหล่านั้นกลับเท้าสะเอวหัวเราะเยาะ

มารดาของเขาหลูซื่อเดิมเป็นบุตรีของตระกูลขุนนางทางเหนือ  

ตอนราชสกลุเซยีวข้ามแม่น�า้ลงใต้ สกุลหลทูัง้ตระกูลไม่ได้ตดิตามมาด้วย 

ภายหลังมาถึงด้านตะวันออกของแม่น�้าฉางเจียงอีกครั้งก็ช้าไปแล้ว  

ภายใต้การกดข่มของตระกลูขุนนางที่มีอ�านาจราชศักดิ์ซึ่งหน้าที่การงาน

ขึ้นสู ่จุดสูงสุด คนสกุลหลูต้องตกอับกลายเป็นครอบครัวสามัญชน 

ทีย่ากจน หนทางทีบ่ตุรหลานจะได้เลือ่นชัน้เลือ่นต�าแหน่งถูกตดัขาดอย่าง

สิ้นเชิง หลายปีมาน้ีสมาชิกในครอบครัวแยกย้ายกระจัดกระจายต่างไป

ตามทางของตน ไม่มีใครยังจดจ�าได้ว่ามีสตรีในตระกูลผู้หนึ่งแต่งให้ 

สกุลหลี่แห่งอ�าเภอซวีอี๋

มารดาไม่ควรถูกเหยียบย�่าให้เสื่อมเสียเกียรติเช่นนี้

เขาอยากจะเรยีกมารดาของตนให้ลกุขึน้มา แต่ล�าคอกลบัแหบแห้ง

จนเปล่งเสียงไม่ออก

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม

ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็ได้
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ในเวลานีเ้องก็มเีสยีงกระดิง่ทองแดงไพเราะชวนฟังดงัมาตามสายลม

ไกลออกไปบนถนนฝั่งตรงข้าม มีรถเทียมวัวคันหนึ่งแล่นมาอย่าง

ไม่รีบไม่ร้อน

วัวตอนตัวใหญ่แข็งแรงล�่าสัน ที่ล�าคอมีกระดิ่งทองแดงมันวาว 

ผูกอยู่อันหนึ่ง หน้าประทุนรถห้อยม่าน ตัวรถตกแต่งด้วยภาพวาดสีทอง

เคลอืบเงา หน้าต่างทีอ่ยู่ด้านข้างของประทนุรถเปิดออกครึง่หน่ึง คนบงัคบั

น่ังตวัตรงอยู่หน้ารถ ฝีมอืในการบงัคบัควบคมุยอดเย่ียม ด้านหน้า ด้านหลัง  

ด้านซ้าย ด้านขวาของตัวรถมีผู้คุ้มกันเดินเท้าติดตามมาสองแถว

เพียงเห็นก็รู้ น่ีคงจะเป็นเจ้านายในตระกูลท่ีมีเงินและอ�านาจของ

บ้านใดสักแห่งเดินทางผ่านมาทางนี้

ภาพท่ีเจ้านายเขตที่ดินศักดินาใช้อ�านาจบาตรใหญ่ลงโทษทาส 

ในเรือนเช่นนี้ บางทีส�าหรับท่ีนี่อาจเป็นภาพที่เห็นกันจนเคยชินไม่ใช่ 

เรื่องแปลก

รถเทียมวัวไม่ได้หยุดลง เพียงว่ิงผ่านข้างเสาที่ตอกตรึงฝ่ามือเขา 

ต้นนั้นไป

ในอากาศทิ้งกลิ่นหอมของบุปผาจางๆ ไว้ระยะหนึ่ง

'อาเจีย่ พวกเขาน่าสงสารเกินไปแล้ว ท่านช่วยพวกเขาสักหน่อยเถิด'

ฉบัพลนันัน้ก็มเีสยีงเดก็หญงิจากในรถเทียมวัวลอยมาตามสายลม 

ดังเข้ามาในหูเด็กชาย

เสียงนั่นคล้ายลูกนกขมิ้นที่เพ่ิงหัดขับขาน เป็นเสียงไพเราะจับใจ

ที่สุดที่เขาเคยได้ยินมาในชีวิต

'เราแค่เดนิทางผ่านมา ยังคงอย่าไปยุ่งเรือ่งคนอืน่ให้มากจะดกีว่า...'

เสียงเด็กสาวอีกคนที่ฟังดูอายุมากกว่าดังตามมา
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'แต่อาเจี่ย เขาดูไม่เหมือนคนเลว ช่างน่าสงสารยิ่งนัก'

'เจ้าก็ใจอ่อนเสียจริง ฟังอาเจี่ยนะ น่ีไม่ใช่เร่ืองของเรา อย่าได ้

ไปยุ่ง...'

เดก็หญิงคล้ายทอดถอนใจออกมาค�าหนึง่ เตม็ไปด้วยความเหน็อก

เห็นใจและอับจนปัญญา

เด็กชายแข็งใจเงยหน้าขึ้น มองรถเทียมวัวที่เพิ่งวิ่งผ่านไปข้างหน้า

คันนั้น

มมุหนึง่ของหน้าต่างด้านข้างประตรูถปรากฏดวงหน้าครึง่หนึง่ของ

เด็กหญิงที่ก�าลังมองย้อนกลับมาพอดี

นางดอูายุราวหกเจด็ขวบ สวมชดุสเีหลอืงอ่อน ผิวพรรณขาวดุจหิมะ 

มีเส้นผมด�าขลับ ดวงตากลมโตคู่หนึ่ง หน้าตานางงดงามย่ิง ประดุจ 

ตุ๊กตาหิมะหยกตัวหนึ่ง

สายตาของนางในยามน้ีมองจ้องมาท่ีตน ในดวงตาเต็มไปด้วย

ความสงสารและความเห็นอกเห็นใจ

เพียงชั่วแวบเดียวผ้าม่านผืนหน่ึงก็ถูกปล่อยลงมา ใบหน้าของ 

เด็กหญิงหายไปจากด้านหลังหน้าต่าง

'อาหมี ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟัง ข้าก็จะบอกอาหญิง ครั้งหน้าจะไม่พาเจ้า

ออกมาอีกแล้ว'

รถเทียมวัวค่อยๆ วิ่งไปไกล

'ขอร้องพวกเจ้าแล้ว ปล่อยบุตรชายข้าก่อนเถิด ขืนยังไม่ปล่อยเขา 

เขาอาจจะตายได้...เงินที่เขาติดค้างพวกเจ้า ข้าต้องคิดหาวิธีใช้คืนแน่'

มารดายังอยู่ทางด้านน้ัน หลั่งน�้าตาโขกศีรษะวิงวอนขอร้อง 

เหล่าทาสเจ้าเล่ห์ ทั้งยังถูกหน่ึงในน้ันยกเท้าถีบไปที่ยอดอก นางล้มลง 
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กับพื้น

'เจ้าจะเอาอะไรมาชดใช้!'

อีกคนหน่ึงมองประเมินมารดา 'ออกจะหยาบกร้านไปสักหน่อย  

แต่หากแต่งตัวขึ้นมาแล้วส่งไปปรนนิบัติคนก็น่าจะยังมีคนชื่นชอบอยู่!'

เสียงหัวเราะลามกสัปดนแซมด้วยเสียงร้องไห้อย่างส้ินหวังของ

มารดาดังมาเข้าหูเขา

'อาหมู่* ท่านไม่ต้องสนใจข้า'

เด็กชายเบิกตากว้างจนเปลือกตาแทบฉีกขาด

ในช่วงเวลานี้เองไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมาจากท่ีใด เขาแผดเสียงค�าราม

ด้วยความโกรธออกมาค�าหนึง่ ออกแรงกระชาก ถึงกับดงึฝ่ามอืข้างท่ีถูกตอก 

ติดกับเสาไม้ออกมาได้

ใจกลางฝ่ามือของเขามีโลหิตสดหยาดหยด แต่เขากลับไม่รู ้สึก 

เจ็บปวดแม้แต่น้อย

ดวงตาทั้งสองของเขาแดงก�่า ขณะว่ิงเข้าไปคว้าท่อนไม้ที่พ้ืนมา 

ท่อนหนึ่ง ปกป้องอยู่ข้างกายมารดาของตน

คนที่อยู่รอบข้างตกใจจนทึ่มท่ือ พอได้สติกลับคืนมาก็เดือดดาล 

พากันโอบล้อมเข้ามาร้องตะโกนจะตีเขาให้ตาย

ในเวลานีเ้องเสยีงกระด่ิงทองแดงติงตังๆ ก็ดังใกล้เข้ามาอกีครัง้แล้ว 

รถเทียมวัวท่ีว่ิงผ่านไปเมื่อครู่คันน้ันถึงกับว่ิงย้อนกลับมาแล้วหยุดอยู ่

ข้างถนน

คนผู้หนึ่งท่าทางเหมือนพ่อบ้านเดินเข้ามาถามถึงมูลเหตุ

หลูซื่อดุจเห็นฟางข้าวช่วยชีวิต ทางหนึ่งหลั่งน�้าตา ทางหนึ่งก็ 

* อาหมู่ อาเหนียง เป็นค�าเรียกมารดา
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เล่าความเป็นมาของเรื่องราว

คนผู้นั้นออกค�าสั่งให้ปล่อยคน

เหล่าทาสเจ้าเล่ห์ย่อมไม่ยอม บอกอกีฝ่ายว่าอย่ามายุ่งเรือ่งชาวบ้าน  

ให้รีบจากไปเสีย

ฝ่ายตรงข้ามทีด่เูหมอืนพ่อบ้านกลบัย้ิมหยัน 'เร่ืองทีค่นของบ้านเกากง 

ต้องการจะยุ่งเกี่ยวก็เป็นเรื่องชาวบ้านหรือ'

ไม่ว่าใครต่างก็รูว่้า 'เกากง' คอืค�าเรยีกท่ีคนในสมยัน้ันเรียกเจ้าบ้าน

สกุลเกาด้วยความยกย่อง

เหล่าทาสเจ้าเล่ห์ต่างตะลึงงันไปทันใด

สกลุจางแม้จะมีอ�านาจอยู่ในเมืองจิงโข่ว พอจะกล้อมแกล้มจัดอยู่

ในตระกูลขุนนางได้ แต่เปรียบกับสกุลเกาที่มีชื่อเสียงไปทั่วใต้หล้าแล้ว 

เกรงว่าแม้แต่หิ้วรองเท้าให้ก็ยังไม่คู่ควร

ถ้าคนที่อยู่ในรถเทียมวัวมาจากสกุลเกาจริง พวกตนย่อมไม่กล้า 

ไม่เชื่อฟัง

แต่ใครจะรู้ได้ พวกเขาใช่สร้างสถานการณ์ขู่ขวัญตบตาคนหรือไม่ 

ถ้าปล่อยคนไปง่ายๆ เช่นนี้ วันหน้าข่าวแพร่กระจายออกไป สกุลจางจะ

เรียกคืนศักดิ์ศรีต่อหน้าตระกูลอื่นในจิงโข่วได้อย่างไร

ขณะทีเ่หล่าทาสเจ้าเล่ห์ลงัเลตัดสนิใจไม่ได้อยู่น้ัน ก็มเีสียงเยียบเย็น 

ของเด็กสาวดังมาจากในประทุนรถ 'พวกเจ้าเป็นคนของสกุลจางหรือ  

ตอนท่านลุงของข้าอยู่เมืองเจี้ยนคังก็เคยได้ยินมาบ้าง ว่ากันว่าสกุลจาง

ของพวกเจ้ากับขุนนางเมืองจิงโข่วสมคบคิดกัน อ้างชื่อราชส�านักแอบ 

เพ่ิมภาษกัีนเอง ราษฎรท่ีกลบัมาจากทางเหนอืท่ีจ่ายไม่ไหวเหล่านัน้ล้วน

ถูกพวกเจ้าเรยีกคนืทีน่าทีท่างราชส�านกัแจกจ่ายให้ท�ากิน ไม่เพียงเท่านัน้
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แม้แต่คนก็ถูกบีบบังคับให้ขายตัวเป็นเด็กรับใช้ในเขตที่ดินศักดินาของ

สกุลจางเจ้า! สกุลจางหาผลก�าไรจากเรื่องนี้ไปก่ีส่วน ราชส�านักต้อง 

เสยีหายไปก่ีส่วน! เดิมทข้ีายังไม่เชือ่ วันนีดู้แล้วเรือ่งน้ีน่าจะเป็นความจริง! 

เดมิจงิโข่วเป็นเมอืงส�าคัญท่ีราชส�านกัจดัให้ผูล้ีภั้ยทีก่ลบัมาจากทางเหนอื

ได้ท�ามาหากิน สกุลจางเจ้าไม่คิดจะแบ่งเบาภาระแก้ปัญหาให้ทาง 

ราชส�านักก็แล้วไปเถิด แต่นี่ถึงกับฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์อัน 

ไม่สมควร กดขี่ราษฎรท่ีกลับจากทางเหนือของต้าอว๋ีเรา ถ้ายังไม่ปล่อย

คนกลับบ้านอีก คงรู้ถึงผลที่จะตามมา'

เด็กสาวอายุน่าจะไม่มากเท่าไรนักกลับมีน�้าเสียงท่ีให้ความรู้สึก 

น่าเกรงขามอย่างหนึ่ง

เหล่าทาสเจ้าเล่ห์ไม่กล้าระแวงสงสัยอีก รีบปล่อยตัวเด็กชาย 

ทันที

รถเทียมวัวเคลื่อนตัวอีกครั้ง กลับหัวรถแล้ววิ่งไปข้างหน้า

'อาเจี่ย ขอบคุณท่านมาก...'

เสียงเยาว์วัยของเด็กหญิงดังแว่วขึ้นมาอีกครั้ง ในน�้าเสียงเจือ 

ความดีใจอยู่หลายส่วน

'จนปัญญากับเจ้าจรงิๆ คราวหน้าห้ามท�าเช่นน้ีอกี ใต้หล้ากว้างใหญ่ 

เพียงนี้ เจ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องมากมายเหล่านี้อย่างไรไหว...'

ท่ามกลางเสียงกระดิ่งทองแดงติงตังๆ เสียงนุ่มนวลของเด็กหญิง

กับกลิ่นหอมของบุปผากลางสายลมค่อยๆ จางหายไปในอากาศ...

ในเวลาน้ันเด็กชายท่ีถูกตะปูตอกทะลุฝ่ามือตรึงไว้ที่ข้างทางมีหรือ

จะกล้าเพ้อฝัน วันหน่ึงคนที่ต�่าต้อยเช่นเขาจะได้แต่งงานกับเด็กหญิง 

ในรถเทียมวัวที่งามบริสุทธิ์ผุดผ่องดุจหยก ซึ่งเขาเคยเห็นเพียงแวบเดียว 
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ก็ประทับตราตรึงอยู่ในหัวใจอย่างลึกซึ้งผู้นั้น...

หลี่มู่ย้ิมบาง แววตาที่มองเกาลั่วเสินเปล่ียนเป็นละมุนละไมย่ิงข้ึน 

แต่แล้วจู่ๆ เขาก็รู้สึกวิงเวียนตาลายขึ้นมา

เขาหลับตาลง ลองก�าหมัดดู สีหน้าพลันแปรเปลี่ยน

เม่ือลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง สายตาของเขาได้เปลี่ยนเป็นเยียบเย็น 

น่าสะพรงึกลวั เจอืความสิน้หวงั และเจบ็ปวดรวดร้าวคล้ายได้รับบาดเจบ็

สาหัสอย่างหนึ่ง

'เจ้าเล่นลูกไม้อะไรในจอกสุราของข้า'

เขาถามเสียงเฉียบขาดอย่างเน้นย�้าทีละค�า

เมื่อครู่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ที่ท้ังสองได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันใน

ค�่าคืนนี้ นางได้เห็นเขายิ้มให้ตนอีกครั้ง

ยากจะจินตนาการได้ว่าต้าซือหม่าหลี่มู่ผู้มีอ�านาจทั้งในราชส�านัก

และในหมู่ราษฎร ยามอยู่ในเรือนกับภรรยาจะเป็นคนอ่อนโยนละมุน

ละไมถึงเพียงนี้

นางถูกท�าให้ตกใจจนตะลึงงันแล้ว และย่ิงตื่นตระหนกไม่เข้าใจ 

เป็นอย่างย่ิง เมื่อครู่ก่อนรอยย้ิมของเขากับแววตาที่มองมายังท�าให้นาง

รู้สึกร้อนลวกท่ีหูอยู่แท้ๆ เพ่ิงผ่านไปชั่วพริบตาเดียว เพราะเหตุใดจึง

เปลี่ยนเป็นเยียบเย็นเพียงนี้ กระทั่งท�าให้นางรู้สึกหวาดกลัว

เกาลั่วเสินมองใบหน้าซีดขาวท่ีเต็มไปด้วยความดุร้ายของหล่ีมู่

อย่างงุนงง ริมฝีปากเผยอขึ้นเล็กน้อย ไม่รู้ควรตอบอย่างไรดี

'หลางจวิน...ท่านเป็นอะไรไป...ไม่สบายตรงที่ใดหรือ'

นางลังเลอยู่ชั่วขณะ ลองยื่นมือไปหาเขา แต่กลับถูกเขาปัดออก
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นางยังไม่ทันตั้งสติได้ก็เห็นเขากระโดดลงจากเตียง คลุมเสื้อ 

เปิดหน้าอก เดินเท้าเปล่าก้าวยาวๆ ไปยังชั้นวางอาวุธที่หน้าประตู ฝีเท้า

กลับดูลอยๆ คล้ายคนเมาสุรา

ทว่าเพิ่งวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวหลี่มู่ก็พลันนึกขึ้นมาได้

คืนนี้เป็นคืนมงคลสมรส อาวุธถือเป็นสิ่งอัปมงคล ชั้นวางนั่นถูกยก

ออกไปแล้ว

'ใครอยู่ข้างนอก เข้ามา!'

เขาร้องเสยีงเฉยีบขาดออกไปทางด้านนอก ร่างพลนัโงนเงนหัวไหล่

เอียงวูบแล้วล้มทับไปบนโต๊ะเตี้ยที่อยู่ด้านข้าง

จอกสุราและป้านสุราบนโต๊ะเต้ียพากันร่วงหล่นลงกับพ้ืน เสียง 

แตกกระจายดังลั่น

ในท่ีสุดเกาลั่วเสินก็ตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีผิดปกติ นางรีบ 

คลุมเสื้อลงจากเตียง ไล่ตามมาคว้าแขนเขาพร้อมประคองไว้

'หลางจวิน ท่านเป็นอะไรไป'

เขาไม่ได้ตอบ แต่แผดเสียงค�ารามออกไปทางด้านนอก 'เข้ามา!' 

จากนั้นก็ผลักนางออกอีกครั้ง ล้มลุกคลุกคลานไปทางด้านนอกประตู

ทว่ายังไปไม่ถึงหน้าประตูคนก็หัวทิ่มล้มลงกับพื้น

มีเสียงฝีเท้าสับสนดังขึ้นที่ด้านนอกประตู

ประตถููกคนผลกัเข้ามาอย่างรบีร้อน หญิงรบัใช้ค่อนข้างมอีายุคนหนึง่ 

ของจวนสกุลหลี่ที่ก่อนหน้าถูกส่งตัวมาปรนนิบัติเกาลั่วเสินว่ิงเข้ามา 

สีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหวาดกลัว

'ต้าซือหม่า แย่แล้ว!'

นางยังไม่ทันได้พูดจบก็กรีดร้องออกมาอย่างน่าเวทนาค�าหนึ่ง  
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กระบีค่มกรบิเล่มหนึง่แทงทะลแุผ่นหลงัออกมาท่ีหน้าอกของนาง คนล้มลง 

อยู่บนธรณีประตู

ตั้งแต่เล็กจนโตเกาลั่วเสินไหนเลยจะเคยเห็นภาพเช่นนี้ นาง 

กรีดร้องออกมาค�าหนึ่ง

ใบหน้าของหลี่มู่แนบพ้ืน สองตาปิดแน่น สีหน้าเจ็บปวดทรมาน 

เหงื่อเม็ดโตเท่าเมล็ดถ่ัวไหลลงมาจากหน้าผากของเขา โลหิตสดสีแดง 

อมด�าสายหนึ่งไหลซึมออกมาจากมุมปากของเขาช้าๆ

เกาลั่วเสินตะลึงงันไปแล้ว

ในเวลานีเ้องทหารในชดุเกราะกลุม่หน่ึงก็กรเูข้ามาจากด้านนอกประตู  

ในมอืของแต่ละนายถือกระบีถ่อืดาบทีเ่ปรอะเป้ือนไปด้วยโลหิต พริบตาเดียว 

ก็โอบล้อมหลี่มู่ไว้ตรงกลาง

เทียนมงคลวูบไหว แสงเทียนส่องสะท้อนดาบกระบี่และเสื้อเกราะ 

บนร่างของทหาร แสงสีแดงฉานอันเย็นเยือกสาดประกายระยิบระยับ

ในที่สุดเกาลั่วเสินก็ได้สติกลับคืนมา

'พวกเจ้าเป็นคนของผู้ใด คิดจะท�าอะไร!' นางท่ีตื่นตระหนกและ

เดือดดาลย่ิงตวาดเสียงเฉียบขาด ขณะก�าลังจะว่ิงไปหาหลี่มู ่ก็เห็น 

บุรุษสองคนเดินเข้าประตูมา

'อาเส่า*! ท่านไม่ต้องกลัว!'

บรุษุหนุม่ใบหน้างามดุจหยกในมอืถือกระบีย่าวผูน้ัน้ว่ิงมาทีข้่างกาย 

เกาลัว่เสนิอย่างรวดเรว็ จบัแขนนางไว้ ก่อนออกแรงดงึนางไปจากข้างกาย 

หลี่มู่ที่ฟุบอยู่กับพื้น

คนผู้นี้ก็คืออดีตน้องสามีของนาง ลู่ฮ่วนจือน้องชายของลู่เจี่ยนจือ

* อาเส่า คือค�าเรียกพี่สะใภ้ ภาษาแต้จิ๋วคืออาซ้อ
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ตอนลูเ่จีย่นจอืยงัมีชวีติอยู ่ลูฮ่ว่นจือเลือ่มใสศรทัธาพีช่ายคนโตผูน้ี้

เป็นอย่างย่ิง รกัเขาก็รกัคนของเขาด้วย กับเกาลัว่เสนิเขาก็ให้ความเคารพ

นบัถอือย่างมาก หลงัจากลูเ่จีย่นจอืโชคร้ายตายจากการยกทัพไปปราบปราม 

ซสีูเ่มือ่เจด็ปีก่อน เกาลัว่เสนิก็ใช้ชวิีตในฐานะแม่ม่ายมาโดยตลอด ลูฮ่่วนจอื 

ก็เรียกนาง 'อาเส่า' ไม่ได้เปลี่ยนค�าเรียกหามาโดยตลอด

บุรุษวัยฉกรรจ์อีกคนก็คือซินอันหวังเซียวเต้าเฉิงผู้เป็นเชื้อพระวงศ์

ก่อนไท่คงัฮ่องเต้จะสวรรคตในระหว่างทางหลบหนภียั เขากบัหลีมู่่

ต่างถูกก�าหนดให้ช่วยดูแลงานราชกิจของแผ่นดินร่วมกัน หลังจากหลี่มู่

กุมอ�านาจการบริหาร เซียวเต้าเฉิงถูกบีบให้ต้องคล้อยตาม คืนนี้หลี่มู่

แต่งงานกับเกาลั่วเสิน เซียวเต้าเฉิงย่อมนั่งในต�าแหน่งแขกผู้มีเกียรติ

ทันทีที่เห็นลู่ฮ่วนจือกับเซียวเต้าเฉิง เพียงเวลาชั่วประกายไฟแลบ

เกาลั่วเสินก็เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างในทันที

ยี่สิบกว่าปีมานี้นางมีบิดา พี่ชาย และคนในครอบครัวคอยปกป้อง

คุ้มครองอย่างดียิ่ง

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่านางไม่รู้อะไรเลย

ทีแ่ท้เรือ่งทัง้หมดนีล้้วนเป็นแผนการท่ีอาเจีย่ เชือ้พระวงศ์ และสกุลลู ่

วางไว้ทั้งสิ้น

อาศยัการเก่ียวดองผ่านการสมรสด้วยความปรารถนาอนัดมีาสลาย

การป้องกันตัวของหลี่มู่

ส่วนนางรับหน้าท่ีเป็นคนท่ีใช้ความงามหลอกล่อเย้ายวน เอาสุรา

รนิลงในจอกทีม่ยีาพิษส่งถึงมอืหลีมู่ ่ให้เขาด่ืมลงไปอย่างไม่ระแวดระวังตัว 

แม้แต่น้อย

แขกเหรือ่ท่ีห้องโถงด้านหน้ายามน้ียังดืม่กินฉลองกันอย่างสนกุสนาน  
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ใครเลยจะคาดคิดว่าในห้องหอด้านในอันงดงามถึงกับก�าลังเปิดฉาก

แผนการร้ายท่ีเต็มไปด้วยเง่ือนง�า ประกายดาบผดุวาบโลหิตไหลนองเช่นนี้

นางเย็นเฉียบไปทั้งร่าง สองขาอ่อนยวบแทบจะยืนไม่อยู่

เกาลั่วเสินได้ลู่ฮ่วนจือประคองไว้ตอนนางเดินผ่านข้างกายเขา  

นางมองเงาด้านหลังอันสูงใหญ่ที่ก้มงออยู่กับพื้นนั้น

'อาเส่า รีบไป!'

ลู่ฮ่วนจือดูต่ืนเต้นผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เอ่ยเร่งรัดเกาลั่วเสิน 

ไม่หยุด

ทางหนึ่งคืออาเจี่ย คนจากตระกูลของอดีตสามี และเชื้อพระวงศ์ 

ทางหน่ึงคือคนแปลกหน้าท่ีนับคืนน้ีเข้าไปด้วยก็เพ่ิงเคยเจอหน้ากับตน

เพียงสองครั้ง

ทุกอย่างถูกก�าหนดไว้แล้ว

ถึงแม้นางจะไม่ได้สมคัรใจ แต่ถึงตอนนีอ้ะไรก็ไม่อาจเปลีย่นแปลง

ได้แล้ว

นางหลับตา น�้าตาไหลพรากลงมา หันหน้าหนีไปด้วยร่างกายท่ี 

สัน่เทา ขณะก้าวเท้าจะตามลูฮ่่วนจอืจากไป พลนัมมีอืข้างหน่ึงย่ืนมาจาก

ด้านข้าง คว้าข้อเท้านางไว้ทันท ีมอืทีเ่ตม็ไปด้วยเรีย่วแรงกุมข้อเท้านางแน่น 

จนรู้สึกเจ็บราวข้อเท้าจะแตก

เกาลั่วเสินก้มหน้าลงช้าๆ มองสบกับสายตาทั้งสองของหล่ีมู่ท่ีอยู่

บนพื้น

เขานอนอยู่ทีน่ัน่และลมืตาอยู่ ศีรษะหนัมาทางนาง ใบหน้าซดีเผอืด 

บิดเบี้ยว ส่วนลึกในดวงตาเต็มไปด้วยเส้นโลหิตที่แตก

โลหิตแดงฉานสายหนึ่งไหลคดเค้ียวจากในดวงตาของเขาลงมา
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ตามใบหน้า อาบย้อมจนดูเหมือนแววตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีโลหิต 

ไปแล้ว แววตาเห้ียมโหดดุดันสโีลหติน่ันจบันิง่อยู่ท่ีใบหน้าของนางไม่ขยับ

'ไม่ใช่...' นางสั่นศีรษะ

ไม่ใช่นาง...

ทว่าเพ่ิงจะเปิดปากเสยีงพูดกลบัสัน่เครอืติดอยู่ในล�าคอ ไม่ว่าอะไร

ก็พูดไม่ออกทั้งสิ้น มีเพียงประกายน�้าตาที่วิบวับอยู่ในดวงตาทั้งสอง

'หลี่มู่ เจ้าสังหารญาติของข้า ข้าสาบานจะไม่อยู่ร่วมโลกกับเจ้า!  

คืนนี้ก็คือวันตายของเจ้า รับความตายเถิด!'

ลู่ฮ่วนจือขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เงื้อกระบี่ในมือขึ้นแล้วฟันลงไปยังแขน

ของหลี่มู่ข้างที่จับข้อเท้าเกาลั่วเสินเอาไว้

'ไม่!'

เกาลั่วเสินหลับตาลงทันที

พรบิตาถัดมานางรูส้กึว่าข้อเท้าเบาโล่ง ตามมาด้วยเสยีงปลายกระบี่ 

แทงเข้าเนื้อดังฉึก ข้างกายมีคนล้มลงไป

นางตัวสั่นพ่ับๆ น�้าตาย่ิงไหลหนัก ในท่ีสุดก็ลืมตาข้ึนมา ฉับพลัน

ร่างนางก็ชะงักค้างไปทันที

นางเห็นหลี่มู่ถึงกับยันตัวขึ้นมา คุกเข่าข้างหนึ่งอยู่กับพื้น

ในมือข้างหน่ึงของเขากุมกระบี่ยาวที่แย่งมาจากมือของลู่ฮ่วนจือ

เอาไว้แน่น หลังมือมีเส้นโลหิตปูดโปนอยู่เต็มไปหมด คล้ายว่ามันจะ 

ปริออกมาจากผิวหนัง

โลหิตสดไหลไปตามคมกระบี่ หยาดหยดจากปลายกระบี่ลงมา 

เป็นหยดๆ สู่พื้น

ส่วนลู่ฮ่วนจือล้มคว�่าอยู่ข้างเท้านางไปแล้ว
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ร่างกายของเขาเกร็งกระตุกน้อยๆ ดวงตาทั้งสองเบิกกว้าง ขณะที่

แววตาค่อยๆ เลือ่นลอย ในสหีน้าเขายังคงเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชือ่  

ตรงต�าแหน่งหัวใจของเขามีรูแผลเพิ่มขึ้นมารอยหนึ่ง

กระบี่เดียวทะลุหัวใจ...

โลหิตไหลทะลกัออกมา อาบย้อมเสือ้ผ้าของเขาจนกลายเป็นสแีดง

อย่างรวดเร็ว แล้วค่อยๆ ไหลลงมาที่พื้น

เกาลั่วเสินไม่อาจทานทนต่อไปได้อีก ร่างอ่อนระทวยลงกับพ้ืน  

หอบหายใจค�าโตๆ ราวกับคนที่จมน�้า

หลี่มู ่กระอักโลหิตสีด�าคล�้าออกมาค�าโต จากนั้นก็เงยหน้าข้ึน  

เอาปลายกระบี่ยันพ้ืนประคองร่างไว้ กระท่ังยืนขึ้นมาช้าๆ ในที่สุดก็ 

เหยียดแผ่นหลังขึ้นตรง

'ข้าอยู่ที่นี่! จะเอาชีวิตข้าก็เข้ามา!'

เขามองจ้องเซียวเต้าเฉิงที่อยู่ด้านหน้า นัยน์ตาโลหิตสาดประกาย 

วิบวับ ตวาดเสียงเฉียบขาด

ทกุคนในทีน่ัน้ต่างตะลงึงนัแล้ว ทหารชดุเกราะถูกจติสังหารของเขา

สัน่สะเทือนและสยบจติใจลงได้ กระบีแ่ละดาบท่ีเงือ้อยู่ในมอืพากันชะงักค้าง 

ไปชั่วขณะ

'สังหารเขาเสีย! ข้ามีรางวัลให้อย่างงาม!'

เซียวเต้าเฉิงร้องขึ้น

ทหารชุดเกราะหันมามองหน้ากันแวบหนึ่ง แล้วกรูเข้าไปหาหล่ีมู่

พร้อมกัน

จุดที่หลี่มู่กวัดแกว่งแขนไปน้ัน ศีรษะท่ีสวมหมวกเหล็กศีรษะหนึ่ง 

ก็ถูกตัดร่วงลงพื้น
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โลหิตฉีดพุ่งเป็นสายออกมาจากล�าคอท่ีถูกตัดขาด ประหนึ่ง 

ฝนโลหิตที่ตกลงมาเต็มท้องฟ้า สาดกระจายเต็มพื้น

'ใครขวางข้า...ตาย!'

หลีมู่่นยัน์ตาแดงฉานไปด้วยโลหติ ในมอืถือกระบีท่ี่มโีลหติหยาดหยด  

สืบเท้าทีละก้าวๆ มาข้างหน้า

เหล่าทหารชุดเกราะใบหน้าซีดเผือด

ทหารเหล่านี้ล้วนเป็นคนสนิทของเซียวเต้าเฉิง เพ่ือความมั่นใจว่า

คืนน้ีพอลงมอืแล้วจะประสบผลแน่นอนจงึคดัเลอืกมาอย่างพิถพิีถัน ไม่มี

นายใดไม่องอาจห้าวหาญ

แต่คู่ต่อสู้ที่พวกเขาเผชิญหน้าอยู่ผู ้นี้กลับเป็นเทพสงครามแห่ง

ราชวงศ์ใต้ที่เคยน�าทัพต้าอวี๋ไปปราบปรามทางเหนือมาหลายครั้ง ท�าให้

ชาวหูนับร้อยหมื่นเพียงได้ยินชื่อสีหน้าก็แปรเปลี่ยน

แม้เวลาน้ีเขาจะเป็นเสมอืนสตัว์ทีอ่ยู่ในกรง เป็นนกอนิทรปีีกหกั แต่

พละก�าลังห้าวหาญน่าตื่นตะลึงของเขาก็ท�าให้ทุกคนหวาดกลัว และย่ิง

ถูกสยบด้วยพลานุภาพอนัน่าเกรงขามทีแ่ผ่ออกมาทัว่ร่างของเขา เขาก้าวเท้า 

มาข้างหน้าก้าวหนึ่ง เหล่าทหารชุดเกราะก็จะถอยหลังไปก้าวหนึ่ง ถึงกับ

ไม่มีคนกล้าเข้าขวางอีก

เซียวเต้าเฉิงคาดคิดไม่ถึงว่าหลี่มู่ท่ีถูกพิษร้ายแรงแล้วยังองอาจ

ห้าวหาญถึงเพียงนี้

สีหน้าของเขาแปรเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวง หมุนตัวจะล่าถอย แต ่

ช้าไปเสียแล้ว หลี่มู่ขว้างกระบี่ยาวในมือมาที่แผ่นหลังเขาทันที

กระบี่ยาวดุจหัวลูกธนูพุ่งตามมาถึงประหนึ่งดาวตก

การขว้างกระบีอ่อกไปในครัง้น้ีคล้ายรวบรวมพละก�าลงัคร้ังสดุท้าย
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ของหลีมู่เ่อาไว้ทัง้หมด ตวักระบีปั่กลกึเข้าไปในแผ่นหลงัของเซยีวเต้าเฉงิ 

ทะลุหน้าอกออกมา เพราะพลังที่ส่งมายังเหลืออยู่ ผ่านไปพักใหญ่  

ด้ามกระบี่ก็ยังคงสั่นน้อยๆ

ร่างของเซียวเต้าเฉิงล้มคว�่าไปกับพื้น

ทหารชดุเกราะนายหน่ึงในท่ีสดุก็ต้ังสตไิด้ แผดเสยีงค�ารามออกมา

ค�าหนึ่ง แล้วแทงกระบี่เข้าไปที่แผ่นหลังของหลี่มู่

กระบีแ่ทงทะลอุกหลีมู่ ่เขาค่อยๆ หมนุตัวมา มองจ้องทหารชดุเกราะ

ที่จู่โจมตนนายนั้น แล้วยืนตระหง่านนิ่ง

รอบด้านเงียบสงัดราวกับตายกันไปหมดแล้ว มีเพียงเสียงโลหิต 

จากหน้าอกและแผ่นหลังของหลี่มู่หยดลงสู่พื้นดังติ๋งๆ เบาๆ

สายลมยามราตรีหอบหนึ่งพัดเข้ามา แสงเทียนแดงสั่นไหววูบวาบ 

ใบหน้าทีอ่าบย้อมไปด้วยโลหติสดของเขาก่ึงมดืก่ึงสว่างอยู่ภายใต้แสงเทียน  

ประหนึ่งอสูรร้ายที่มาจากนรกอเวจี

ทหารชุดเกราะนายนั้นมองสบตาหลี่มู่อยู่ชั่วขณะ ใบหน้าค่อยๆ 

ปรากฏแววหวาดกลัว

'ต้าซือหม่า โปรดไว้ชีวิตข้า...'

เขาปล่อยมอืจากด้ามกระบี ่ล้มก้นกระแทกลงไปนัง่กับพ้ืน จากน้ัน

ก็ตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานหนีออกไป

หลีมู่่พลกิฝ่ามอืดงึกระบีท่ีปั่กอยู่บนแผ่นหลงัซึง่อาบย้อมไปด้วยโลหติ 

ของตนออกมา นยัน์ตาท่ีแดงฉานไปด้วยโลหิตทัง้สองข้างกวาดมองไปยัง

ทหารรอบด้านที่เหลืออยู่ด้วยแววตาคมกริบดุจนกอินทรีดุดันดุจหมาป่า

ทหารท้ังหลายมองเขาด้วยความตืน่ตระหนกหวาดผวา แล้วถอยหลัง 

ไปช้าๆ
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ก็ไม่รูใ้ครเป็นคนเริม่ต้นก่อน พรบิตาเดยีวก็แย่งชงิกันว่ิงออกไปจากห้อง

ทุกหนแห่งเต็มไปด้วยโลหิต ในห้องท่ีว่างเปล่าวังเวงเหลือเพียง 

ร่างไร้วิญญาณหลายร่างนอนเกลื่อนกลาด

เคร้ง...มีเสียงดังขึ้น หลี่มู่โยนกระบี่ลงกับพื้น

เขากลนืรสคาวเคม็ท่ีทะลกัจากหน้าอกขึน้มาถึงล�าคอไม่หยุด หันหน้า 

มาช้าๆ มองเกาลั่วเสินที่ยังนั่งอยู่ที่พื้น

ใบหน้าของนางในยามน้ีซีดขาวราวกับคนตาย ดวงตางามทั้งสอง

เบกิกว้างทว่าดูว่างเปล่า เหม่อมองเขาท่ีเดนิซวนเซทีละก้าวๆ มาถึงเบือ้งหน้า 

นาง สุดท้ายก็หยุดลงในระยะห่างจากนางเพียงชั่วหนึ่งตัวคน

ทั้งสองต่างจ้องมองอีกฝ่ายอยู่เช่นนี้

นางหลั่งน�้าตา...ส่วนเขาหลั่งโลหิต

โลหิตไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดของเขาไม่หยุด ร่างของเขาเริ่ม

โงนเงนแล้ว

ฉับพลันนั้นร่างทั้งร่างของเขาก็ล้มลงมาดุจดังยอดเขาพังทลายลง

ทั้งลูก กดทับอยู่บนร่างของนาง

เกาลัว่เสนิถูกร่างกายทีห่นกัอึง้ของเขากดทบัจนหงายหลังล้มลงกับพ้ืน

ลมหายใจของนางเต็มไปด้วยกลิ่นคาวโลหิต...นั่นเป็นกล่ินโลหิต

ของเขา

นางรู้สึกได้ถึงฝ่ามือเปียกชื้นเย็นเฉียบคู่หน่ึงค่อยๆ ลูบคล�ามาถึง 

ล�าคอเรียวบางเกลี้ยงเกลาของนาง สุดท้ายก็บีบกระดูกคอด้านหลัง 

ของนางไว้ ลูบไล้อย่างทะนุถนอมอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็ออกแรงบีบ

ความเจ็บปวดราวถูกคว้านหัวใจแผ่ลามขึ้นมาชั่วขณะ

ขอเพียงเขาออกแรงอีกเพียงนิดเดียว ล�าคอที่อ่อนแอบอบบาง 
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ของนางก็คงจะหักดุจต้นอ้อ

นางหลับตาลง ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวใดๆ

ผ่านไปครู่หนึ่งฉากที่คาดคิดไว้ก็ยังไม่เกิดขึ้น

มือคู่นั้นถึงกับค่อยๆ คลายออก

มีอะไรบางอย่างท่ีท้ังร ้อนผ่าวและชุ ่มชื้นคล้ายหยาดน�้าฝน 

หยดกระเซ็นแหมะๆ ลงมาบนใบหน้าของนาง

เกาลัว่เสนิลมืตาข้ึนมาช้าๆ ท่ามกลางดวงตาท่ีพร่ามวัไปด้วยน�า้ตา 

นางเห็นใบหน้าดวงน้ันของเขาหยุดอยู่เหนือหน้าผากตนเพียงระยะห่าง

ครึ่งชุ่น

เขามองจ้องนางเขม็งด้วยสีหน้าแข็งทื่อ โลหิตที่ไหลออกมาจาก

ดวงตาหยดกระเซ็นลงบนใบหน้าของนาง

'ต้าซือหม่า ปล่อยตัวอาเม่ย* เดี๋ยวนี้!'

คล้ายเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และก็คล้ายเวลาผ่านไปนานชั่วกาล 

พลันมีเสียงตวาดด้วยความร้อนใจยิ่งดังมาจากด้านนอกประตูห้องหอ

เกาอิ้นญาติผู้พี่ชายร่วมสกุลของเกาลั่วเสินเร่งรุดมาถึงแล้ว

หลี่มู่ท�าเป็นไขสือไม่ฟัง สองมือยังคงกุมอยู่ท่ีล�าคอของเกาลั่วเสิน 

มองนางโดยไม่ละสายตา เพียงแต่เส้นใยชีวิตสุดท้ายในดวงตาค่อยๆ  

จางลง กระทั่งเลือนหายไปในที่สุด

ศีรษะของเขาพลันอ่อนยวบทับลงมา หน้าผากแนบติดกับใบหน้า

ของนาง ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอีก

กระนั้นนัยน์ตาที่เต็มไปด้วยโลหิตน่ันกลับยังคงเบิกโพลงอยู่... 

ไม่เคยปิดลง

* อาเม่ย คือค�าเรียกน้องสาว ภาษาแต้จิ๋วคืออาหมวย
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หลี่มู่เทพแห่งสงครามในต�านานแห่งราชวงศ์ใต้ ผู้ซึ่งเคยค�้าจุน 

แผ่นดินครึ่งหนึ่งของใต้หล้าที่ขึ้นมาสูงตระหง่านด้วยก�าลังของตนเองก็

สิ้นชีพลงเช่นนี้ในค�่าคืนเข้าห้องหอของเขา

คนสนิทของเขา...ในค�่าคืนนั้นกว่าครึ่งเมามาย ทั้งหมดล้วน 

ถูกก�าจัด

และข่าวท่ีว่าอาการบาดเจ็บเดิมของเขาก�าเริบจนเสียชีวิตน้ัน  

หลังจากเวลาผ่านไปครึ่งเดือนถึงได้ปล่อยข่าวออกมา

คนภายนอกเพียงบอกสวรรค์รษิยาผูก้ล้า พูดถึงคณูุปการอนัย่ิงใหญ่ 

ในการยกทัพไปปราบปรามทางเหนือที่เขาด�าเนินการมานานปีว่าต้อง 

ล้มเหลวเอาเมือ่งานใกล้ส�าเรจ็ ไม่มใีครไม่ทอดถอนใจด้วยความเสยีดาย

เกาไทเฮาพาฮ่องเต้วัยเยาว์มาประกอบพิธีไว้อาลัยให้หลี่มู ่ 

ด้วยตนเอง แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ จัดงานศพให้อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ

เกาลั่วเสินป่วยหนักอยู่ระยะหนึ่ง

นางรู้ความจริงแล้ว ทั้งหมดเป็นฝีมือของเหล่าหมัว* ท่ีเกาไทเฮา 

ส่งมาอยู่ข้างกายนางเพ่ือช่วยจัดการเรื่องงานแต่งคนหนึ่ง ในคืนวัน 

เข้าห้องหอคนผู้น้ันได้แอบเอาเฮ่อต่ิง** ทาไว้ท่ีจอกสยง*** ใบน้ันไว้  

มันไร้สีไร้กลิ่น เมื่อเจอน�้าก็ละลาย

หลังเกิดเรื่องเกาไทเฮาได้มาเย่ียม โดยบอกกับเกาลั่วเสินว่าปกติ

หลี่มู่เตรียมการป้องกันรอบคอบย่ิง ถ้าคิดจะก�าจัดเขาต้องลงมือแล้ว 

เห็นผลในครั้งเดียว หาไม่จะต้องถูกตอบโต้กลับ เท่ากับหาหนทางไปสู่

ความตายให้ตนเอง

* เหล่าหมัว อาหมัว เป็นค�าเรียกหญิงรับใช้สูงวัย

** เฮ่อติ่ง เป็นค�าเรียกสารหนูในสมัยจีนโบราณ

*** จอกสยง คือจอกเหล้าส�าหรับเจ้าบ่าวในพิธีแต่งงาน
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ใช้วิธีนี้ก�าจัดเขา นางเองก็ท�าไปด้วยความจ�าใจ

ส่วนท่ีไม่ได้บอกให้เกาลัว่เสนิรูก่้อน เพราะกลัวว่าหลังจากนางรูเ้ร่ือง 

ค�าพูดและการกระท�าอาจผิดปกติ ด้วยความละเอียดรอบคอบของหลี่มู่ 

เกรงจะท�าให้เขาเกิดความระแวงสงสยั ถึงตอนน้ันไม่เพียงไม่อาจก�าจดัเขา  

กลับจะชักน�าภัยมาถึงตัวได้

เกาไทเฮาบอกทีน่างตัดสนิใจท�าเช่นนีห้าใช่เพ่ือเตงิเอ๋อร์เสยีทัง้หมด 

แต่ยังเพื่อสกุลเกาด้วย

ถ้าวันหน้าหลี่มู ่ได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นฮ่องเต้ เขาจะดีต่อเหล่า

ตระกูลขุนนางได้อย่างไร สกุลลู่กับสกุลจูในวันนี้คือหลักฐานที่เห็นได้ชัด

ตอนเกาไทเฮาชี้แจง เกาลั่วเสินหลับตาฟังอยู่ตลอด มีเพียงสีหน้า

เฉยเมย

รอจนเกาไทเฮาชี้แจงจบ นางจึงลืมตาขึ้นมาช้าๆ ยิ้มอย่างเย็นชา

'อาเจีย่ การยอมให้ชาวฮัน่ต้องสญูเสยีดนิแดนทางเหนอืไปตลอดกาล  

ก็ไม่ยอมให้ราชวงศ์สกุลเซยีวต้องสญูเสยีใต้หล้าท่ีสงบสขุผนืน้ีไป นีจ่งึจะ

เป็นสิ่งที่ท่านคิดอยู่กระมัง'

เกาไทเฮาหน้าแดงเล็กน้อย นิ่งเงียบไม่เอ่ยวาจา

'หวังว่าต้าอวี๋เราจะเจริญรุ่งเรืองยืนยาว เป็นเช่นที่ท่านปรารถนา 

เช่นนี้ข้าก็นับว่าได้ใช้คืนน�้าใจที่ท่านมีต่อข้าเมื่อก่อนแล้ว'

นางจ้องเกาไทเฮาพลางเอ่ยขึ้น

เกาลั่วเสินถูกน�้าที่ไหลทะลักมาจากสี่ทิศแปดทางโอบล้อมไว้

ถ้าชาตหิน้ามจีรงิ บรุษุผูน้ัน้ก็จดจ�าเรือ่งราวในอดตีได้ เมือ่พบหน้ากัน 

อีกครั้งควรจะท�าอย่างไรดี
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ลมหายใจสดุท้ายในช่องอกหลดุลอยตามความคดิสดุท้ายทีผ่ดุวาบ

ขึ้นมาในหัวเกาลั่วเสินแล้วจางหายไป

นางค่อยๆ จมลงไปในโลกท่ีมืดมิดไร้ขอบเขต ไปตามกระแสน�้า 

ในฤดูใบไม้ผลิ
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