
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ผ่านไปแล้วสองเล่ม เป็นอย่างไรกันบ้างคะ นอกจากความรกัทีค่่อยๆ 

พัฒนาก้าวหน้าข้ึนแล้ว สถานการณ์แย่งชิงเมืองช่วงชิงแผ่นดินก็มีแต่ 

เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เลยว่าไหมคะ หลี่มู่จากทหารต�าแหน่งเล็กๆ กระโดด 

ก้าวพรวดไปเป็นข้าหลวงที่อี้เฉิง สามารถมีกองก�าลังส่วนตัวได้แล้วค่ะ  

เขยิบใกล้บลัลงัก์มากขึน้

ทุกอย่างก�าลังด�าเนินไปตามแผนการ เขากรุยทางบุกเบิกเมือง  

สะสมกองก�าลังทหาร หวังเดินหน้าช่วงชิงเมืองหลวงตะวันตกฉางอันมา  

ทกุอย่างก็น่าจะไม่มใีครจบัความคดินีไ้ด้ แต่ไม่ใช่กับเกาลัว่เสนิ นางท่ีควรอยู่

เจีย้นคังถึงข้ันเดินทางไกลมาปรากฏตวัตรงหน้าเขา อ้อนวอนให้เขากลบัตวั 

กลบัใจ เป็นขนุนางผูซ้ือ่สตัย์เสยี

แม้เป็นนาง เขาก็ไม่เปลีย่นแปลงความคิดอนัมุง่มัน่ของตนเดด็ขาด 

ทว่าพอเหลอืเพียงทางเลอืกเดียว ลยุหน้าต่อไปโดยไม่มนีางเคยีงข้างแล้ว 

ความยึดมัน่ของเขาก็สัน่คลอนอย่างรนุแรง

สุดท้ายแล้วหลี่มู่จะตัดสินใจเลือกอย่างไร แล้วเกาลั่วเสินจะยังรอ 

หลี่มู่ไปได้นานแค่ไหน สงครามอันวุ่นวายจะมีอะไรพลิกผันอีกหรือไม่  

ไปร่วมตดิตามต่อกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ท่านอยากให้ข้าไป ข้าก็ได้แต่ไป กระท่ังข้าวิงวอนขอร้องท่านเช่นน้ัน 

ก็ยังอยู่ไม่ได้! ประเดีย๋วเปลีย่นใจจะให้ข้าอยู่ก็ท�าเรือ่งทีไ่ม่มเีหตผุลเช่นนี้ 

ออกมา! ท่านเหน็ข้าเป็นใครกัน อาศัยอะไรมาท�ากับข้าเช่นนี ้ เรยีกกต้็องมา  

ไล่ก็ต้องไปหรอื!"

นางตะโกนจบก็หลับตาลงร้องไห้ออกมาอีก เสียงร้องมีเพียง 

ความเศร้าเสียใจยิ่ง

หลีมู่น่ิง่ไปชัว่ขณะ ฉบัพลนัก็ช้อนตวันางขึน้มาอุม้อีกคร้ัง เดินมาถึง 

หน้าประต ู เขายกเท้าเตะประตใูห้เปิดออกพานางไปน่ังท่ีข้างเตยีง ตนเองไป 

จดุโคมไฟ

แสงจากโคมไฟค่อยๆ สว่างขึ้นมา ขับไล่ความมืดในห้อง

เกาลัว่เสนินัง่อยู่ข้างเตยีงเหน็เขาเดนิมาทีต่น นางก็รบีขยับคอเสือ้ทีถู่ก

เขาท�าจนยุ่งเหยิงเมือ่ครูใ่ห้ดี ผกูสายรดัเอวกระโปรงให้แน่น คดิจะยนืข้ึน

เพือ่หลบหลกีเขา มือกลับถูกเขาจับไว้แล้ว

"อาหมี ล้วนเป็นความผิดของข้า เจ้าอยากตีก็ตีได้เลย อยากกัด  

ข้าก็จะให้เจ้ากัด"



 เกาลั่วเสิน บุตรสาวสกุลเกา เป็นคุณหนูตระกูลสูงศักด์ิ  

  เชี่ยวชาญเรื่องพิณและเซียว แต่งงานกับหลี่มู่

 หลี่มู่ ข้าหลวงเขตอีเ้ฉงิ ขนุนางหนุ่มผูเ้ป่ียมความสามารถ 

  ทีม่าจากตระกูลต�า่ต้อย มคีวามสามารถด้านการรบ  

  เป็นสามขีองเกาลัว่เสนิ

 เกาหวน คณุชายหกสกุลเกา อยากแสดงฝีมอืในสนามรบ  

  ชื่นชมนับถือพ่ีเขยอย่างหลี่มู ่ เป็นคนกล้าลุย 

  ไม่กลวัตาย

 เกาอิ้น ต้าซยงของเกาลั่วเสิน เป็นว่าท่ีประมุขสกุลเกา  

  ยึดถือตระกูลเป็นส�าคัญ มีฝีมือการรบ

 มู่หรงถี้ ทตูพิเศษแคว้นเยียน ชาวเซยีนเปย เป็นชายหนุ่ม 

  รปูงาม มาเจีย้นคังด้วยแผนการบางอย่าง

 สวี่ม่ี พ่ีชายของสวีฮ่องเฮาในฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั เป็น 

  คนมกัใหญ่ใฝ่สูง หมายผลกัดันหลานชายตนเอง 

  ขึน้สบืทอดบัลลงัก์

 โหวหลี บุตรชายคนโตของโหวติ้งท่านหวังแห่งโฉวฉือ  

  ชอบฝึกสตัว์ดุร้ายต่างๆ เป็นพันธมติรกับหล่ีมู่



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

ค�าเรียกต่างๆ	ในเรื่อง
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คนืนีก้ล่าวส�าหรบัเกาลัว่เสินแล้ว ประดจุร่วงตกจากยอดเมฆลงมาสู่ 

พ้ืนดนิเลน

เพราะความเชือ่มัน่ ความปีตยิินดท้ัีงหมดท่ีเกิดข้ึนมาจากการช่วยหลีมู่่

ส�าเรจ็ได้อนัตรธานไปไม่มเีหลอื

นางหาได้มีเจตนาจะท�าให้เขาเสียอารมณ์ในเวลาเช่นนั้น

ก่อนที่นางจะเอ่ยปากวิงวอนขอร้องเขาด้วยน�้าใสใจจริงก็แทบจะ 

ลมืเลอืนค�าสัง่ก�าชบัทีบ่ดิาพูดกับนางตอนก่อนออกเดินทางไปแล้ว

เพียงแต่ในส่วนลึกของหัวใจจะมีเสียงหนึ่งดังอยู่ตลอด

ทกุครัง้ทีช่ืน่มืน่เบกิบานและหลงระเรงิ เสยีงนัน้ก็จะโผล่ขึน้มาทันที 

คอยตกัเตอืนนาง มนัยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน

และในขณะที่นางลอบเสียใจ นึกอับอายขายหน้าที่ตนหาเรื่อง 

ถูกสบประมาทเหยียดหยามเอง หลีมู่ก่ลบัไม่ได้แม้แต่จะอยู่ข้างกายนาง...

74
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แน่นอนเรื่องนี้ไม่อาจต�าหนิเขาแม้แต่น้อย

เพราะในคืนนั้นสกุลกานกับโหวเจียนได้ก่อกบฏขึ้น

ตามแผนเดมิของพวกเขาคือเข้าจูโ่จมคฤหาสน์สกุลโหวกบัโรงเตีย๊ม 

สังหารโหวติ้งพ่อลูกรวมทั้งหลี่มู่ในคืนนั้นเลย

แต่สิง่ท่ีพวกเขาคิดไม่ถึงก็คืออีกฝ่ายได้เตรยีมการรับมอือยู่ก่อนแล้ว

นีเ่ป็นค�า่คนืของการเป็นพันธมติรทีคู่่ควรแก่การเฉลมิฉลองคนืหนึง่

และเป็นค�่าคืนที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวโลหิตของการเข่นฆ่าสังหาร

ข้างหูได้ยินเสียงการเข่นฆ่าสังหารท่ีด้านนอกอยู่ค่อนคืน กระทั่ง 

ฟ้าสางถึงได้เงียบสงบลงในที่สุด

กานฉีกับโหวเจียนพ่ายแพ้ถูกประหารในคืนน้ัน ลูกสมุนผู้ติดตาม 

ก็ทยอยถูกกวาดล้างตามไปด้วย

ผ่านไปสองวัน หลีมู่ช่่วยโหวต้ิงจดัการเรือ่งราวเสร็จสิน้ก็พาเกาลัว่เสนิ

จากไป

ตอนเกาลัว่เสนิเดินออกจากโรงเตีย๊มก็เหน็ผูค้นบนท้องถนนเดนิไป

เดินมา

ท่ีนีก่ลบัคนืสู่ความสงบสขุดังเดิมแล้ว เสยีงเข่นฆ่าสังหารทีด่งัเอะอะ

อยู่ครึง่คนืในคนืวันนัน้คล้ายเป็นเพียงความฝัน

แต่คราบโลหิตท่ีติดอยู่บนข้ันบันไดหน้าประตูโรงเตี๊ยมหลายรอย 

ที่ยังถูกน�้าฝนชะล้างไปไม่หมดกลับเป็นสิ่งเตือนใจคนอย่างชัดเจน

คนืน้ันท่ีนอกประตใูหญ่บานน้ี เคยเกิดการต่อสูก้นัชนดิเจ้าตายข้าอยู่ 

ทีน่่าสงัเวชใจอย่างไร

การเดนิทางกลบัใช้เวลาอยู่สองวัน ก�าแพงเมอืงอีเ้ฉงิก็ค่อยๆ ปรากฏ 

ขึน้มาในสายตา
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ตอนเข้าเมือง นายกองผู้ดูแลประตูเมืองผู้หนึ่งออกมาต้อนรับและ 

พูดอะไรกับหลีมู่ป่ระโยคหน่ึง

หลีมู่ค่ล้ายน่ิงอึง้ไปพลางหันกลบัมามองเกาล่ัวเสินตามสญัชาตญาณ

แวบหนึง่

เพียงไม่นานเกาลั่วเสินก็ได้ทราบข่าวเรื่องหนึ่ง

เกาอิ้น...ต้าซยงของนางมาแล้ว เวลานี้เขาอยู่ในจวนข้าหลวง

การมาครัง้นีเ้กาอิน้ได้รบัมอบหมายจากเกาเฉียว หลังจากกลุม่ของ

เกาลัว่เสนิออกเดินทางมาได้ไม่นาน เกาอ้ินก็ออกเดนิทางตามมา

ที่ เกาเฉียวจัดการต่อมาเช่นนี้  ประการแรกเพราะไม่วางใจ 

ความปลอดภัยระหว่างทาง ประการท่ีสองน่าจะเพ่ือเป็นหลักประกันว่า 

หลงัจากบตุรสาวได้พบหลีมู่แ่ล้วจะสามารถกลบัไปเจีย้นคงัโดยเร็ว

เขาเป็นห่วงว่าหลี่มูจ่ะไม่ปล่อยบุตรสาวกลับไป และเป็นห่วงว่า 

บุตรสาวจะไม่ยอมกลับไป

ดังนั้นจุดประสงค์การมาในครั้งนี้ของเกาอิ้นจึงชัดเจนยิ่ง

การมาถึงอย่างกะทันหันของเกาอิ้นเห็นชัดว่าท�าให้หลี่มู่ออกจะ 

ไม่ทนัตัง้ตวั

แต่หลังจากกลับไปถึงจวนข้าหลวง หลังได้พบหน้าเกาอ้ินแล้วหลี่มู ่

ก็ปฏบิตัต่ิอเขาตามมารยาท ให้ความเกรงอกเกรงใจอย่างย่ิง

เกาลั่วเสินเองก็ยอมรับการจัดการของบิดาอย่างสงบ

คนเดียวที่คิดจะต่อต้านก็คือเกาหวน

บาดแผลที่บริเวณบั้นท้ายของเกาหวนก�าลังหาย เขาลงจากเตียง 

มาเดนิได้หลายวันแล้ว ทว่าการมาถึงอย่างกะทันหนัของเกาอิน้ท�าให้เขา 
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ได้กลิน่จดุจบของความฝัน

หลังจากชนก�าแพง* มาหลายครั้ง เขาก็เข้าใจเหตุผลข้อหนึ่งแล้ว

ภายใต้เงือ่นไขท่ีท่านลงุไม่พยักหน้า ไม่ว่าเขาจะขอร้องหล่ีมูอ่ย่างไร 

หลีมู่ก็่ไม่มทีางฝ่าฝืนเจตจ�านงของท่านลงุ ไม่มทีางให้เขาอยู่ต่อ

ความหวังเพียงหนึ่งเดียวก็อยู่ที่เกาลั่วเสินแล้ว

ถ้านางสมคัรใจอยู่ต่อ เช่นนัน้เขาก็มเีหตุผลทีจ่ะอยู่ต่อตามไปด้วย

จากการสังเกตการณ์ในช่วงที่ผ่านมาของเกาหวน เขารู้สึกว่า 

หลงัจากนางมาทีนี่ก็่ประหนึง่ปลาได้น�า้ ดนูางมคีวามสขุมาก หลายครัง้ 

ท่ีลองหยัง่น�า้เสยีงของนางก็ไม่ได้ยินนางบอกว่ารอเขาบาดแผลหายแล้ว 

ก็จะกลบัไปทนัที

ด้วยเหตุนี้เดิมทีเขามีความมั่นใจอย่างมากว่าจะรั้งอยู่ที่นี่ต่อไปได้

คิดไม่ถึงว่าการมาถึงอย่างกะทันหันของเกาอิ้นจะท�าให้ความหวัง

ทั้งหมดต้องดับสูญไป

ทีท่�าให้เขาย่ิงงนุงงก็คอืเขาหาโอกาสไปหาอาเจีย่ คดิจะโน้มน้าวนาง 

ให้อยู่ต่อ

ท่าทีของนางถึงกับเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้ราวกับเป็นคนละคน 

ไม่มีท่าทางว่าคิดจะต่อต้านการจัดการของท่านลุงออกมาให้เห็น

เกาหวนผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง

ทีท่�าให้เขาย่ิงกลดักลุม้ก็คอืหลงัจากก่อนหน้านีบ้าดแผลทีก้่นของเขา

ทรมานให้เจ็บปวดเจียนตาย มาบัดนี้กลับท�าท่าว่าจะหายดี เร่ิมต้ังตัว 

เป็นศตัรกัูบเขา ให้เขาไม่อาจรัง้อยู่ทีน่ี่แล้ว

เมือ่วานเกาอิน้พาหมอทหารมาตรวจอาการเขา หลงัจากเขาต่อต้าน

* ชนก�าแพง หมายถึงถูกขัดขวางหรือถูกปฏิเสธ
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อย่างสุดก�าลังเพ่ือรักษาเกียรติภูมิของตน สุดท้ายยังคงไม่อาจต้านทาน

อานภุาพอันน่าเกรงขามของพ่ีชายท่ีอายุมากกว่าเขาสบิกว่าปีได้ จ�าต้อง 

ยอมถอดกางเกงออก

หมอทหารบอกว่าบาดแผลดีขึน้มากแล้ว ขอเพียงไม่ขีม้่าเปลีย่นมา 

นัง่รถก็ออกเดนิทางได้ไม่มปัีญหาแล้ว

เรือ่งราวก็เป็นเช่นน้ี วันเดนิทางกลบัได้ก�าหนดลงมาอย่างเป็นขัน้ตอน

นั่นก็คือพรุ่งนี้!

ยามเย็น ตะวันยามสายัณห์แผ่คลุมทุ่งกว้างท่ีเปล่าเปลี่ยวอีกคร้ัง 

อาบย้อมผืนแผ่นดินให้กลายเป็นสีเหลืองทอง

ช่วงท่ีอากาศดเีช่นนี ้แม้อยู่ไกลออกไปสบิหลีก็่มองเห็นเงาและเค้าโครง

ก�าแพงเมอืงอนัสงูตระหง่านของเมอืงอ้ีเฉงิ

อาจเพราะก�าแพงเมอืงท่ีแขง็แกร่งท�าให้ผูค้นรู้สกึปลอดภยั ระยะนี ้

ทุกวันจะมีผู้คนจูงเด็กประคองคนแก่ ทยอยกันมาจากทั่วสี่ทิศแปดทาง  

มาขอให้รบัพวกเขาเข้ามาอยู่ในเมอืง

จ�านวนคนที่มาอย่างน้อยก็หลายสิบ...อย่างมากก็หลายร้อย

เจีย่งเทาสร้างเพิงไว้ท่ีหน้าประตเูมอืงหลงัหน่ึง รบัผดิชอบการจดบนัทึก

จ�านวนประชากร

หลังจากชาวบ้านผู้ลี้ภัยเข้าเมืองมาเป็นธรรมดาอยู่แล้วท่ีจะมา 

รวมตวักนัอยู่บรเิวณรอบๆ จวนข้าหลวง ขดุรากถอนโคนต้นหญ้าทีร่กร้าง 

ซ่อมแซมบ้าน หลงัจากต้ังหลกัได้แล้วก็ยุ่งอยู่กับการบกุเบกิท่ีเพาะปลูก

แม้จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว แต่ขอเพียงรีบหักร้างถางพงที่นา หว่าน 

เมลด็พันธ์ุ ถ้าสวรรค์ยอมประทานข้าวมาให้กินจรงิๆ พอถึงปลายฤดใูบไม้ร่วง 
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จะสามารถเก็บเก่ียวได้ครัง้หนึง่

หลี่มู่กลับจากลานฝึกซ้อมนอกเมือง เข้าประตูเมืองมา

อากาศร้อนมากขึ้นทุกทีแล้ว

ฝุน่ละอองแห้งแล้งปลวิฟุ้งไปในอากาศ พร้อมๆ กับเสียงร้องตะโกน

ของเหล่าทหารหาญท่ีเปลือยร่างท่อนบนฝึกฝนกันอย่างห้าวหาญจนเหงือ่ชุม่

แผ่นหลงั

ขณะหลี่มู่ผ่านประตูเมือง ท่ีนั่นมีผู้ลี้ภัยกลุ่มหนึ่งเพ่ิงมาถึง ก�าลัง 

เข้าแถวรับการซักถาม รอเข้าเมืองด้วยความร้อนใจ

เสื้อผ้าของพวกเขาขาดรุ่งริ่ง หน้าตาเต็มไปด้วยฝุ่นดิน ใบหน้า 

มร่ีองรอยของความทกุข์ยากท่ีหลงเหลอืจากการเอาตวัรอดอนัยากล�าบาก

ของหนึ่งหาบก็คือทรัพย์สินในครอบครัวทั้งหมด

แต่ในยามน้ี ระหว่างรอเข้าแถวเพ่ือเข้าเมือง ขณะชะเง้อคอ 

มองเข้าไปในตัวเมือง ในดวงตาแต่ละคู่ที่เดิมดูเฉื่อยชาไร้ชีวิตชีวา ส่ิงท่ี 

พรั่งพรูออกมากลับเป็นแววตาที่เป่ียมไปด้วยความมุ่งหวังต่อชีวิตใหม่ 

ทีส่งบมัน่คง ซึง่แววตาเช่นน้ีไม่ได้พบเหน็มานานมากแล้ว

ครัน้พวกเขาเห็นทหารท่ีประตเูมอืงท�าความเคารพคนผูห้นึง่ทีข่ี่ม้ามา

ท่าทางเหมือนนายทหาร เรียกเขา "ท่านข้าหลวง" ก็รู้ว่าคนผู้น้ีก็คือ 

ท่านผูป้กครองเมอืงหลีมู่ ่ ทุกคนต่างพากันคกุเข่าให้เขา ขอร้องให้รับพวกตน 

ไว้

หลีมู่บ่อกให้ทุกคนลกุขึน้ สัง่ทหารให้รบีลงบนัทึกให้เสร็จ ปล่อยคน

เข้าเมอืงก่อนฟ้ามดื

พอหลี่มู่สั่งก�าชับเสร็จ ผ่านประตูเมืองเข้าไป ก�าลังจะมุง่หน้าไป 

จวนข้าหลวง เขาพลันได้ยินเสียงร้องเรียก "พี่เขย!"
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หลีมู่หั่นหน้ามา เหน็เกาหวนโผล่ออกมาจากด้านหลงัแท่งหนิแท่งหน่ึง 

ทีข้่างประตเูมอืง จงึหยุดลง

เกาหวนเพ่ิงลงจากเตยีงมาเดนิได้เมือ่ไม่ก่ีวันก่อน จงึเอามอืกุมก้น

แอบหนีไปดูการฝึกซ้อมที่ลานฝึกซ้อม หลี่มู่สังเกตเห็นเขานานแล้ว แต ่

ก็ไม่ได้ไล่เขาไป

"พ่ีเขย แม้วรยุทธ์ของข้าเปรยีบกับคนอืน่แล้วจะด้อยกว่าเลก็น้อย แต่ 

ขอเพียงให้โอกาสข้า ข้าทนความล�าบากได้! ข้ายังพูดภาษาเซยีนเปยได้  

ท่านว่าข้าเข้าร่วมหน่วยลีอู่ไ่ด้หรอืไม่"

เขาถามอย่างประจบเอาใจ

กองก�าลังในบังคับบัญชาของหลี่มู ่ นอกจากทหารขนส่ง ทหาร

สอดแนม พลธนู และทหารราบท่ีจ�าเป็นต้องมีแล้ว ช่วงหลังมาน้ีก�าลัง 

จดัต้ังกองทหารชัน้ยอดขึน้กองหน่ึง

นีเ่ป็นกองทหารท่ีฝีมือยอดเย่ียมท่ีสุด ในหนึง่ร้อยคนคดัมาเพียงหน่ึงคน 

มชีือ่ว่า 'หน่วยล่ีอู่'

หลายวนัมาน้ีในลานฝึกซ้อมก�าลงัประลองฝีมอืกัน ทกุคนต่างเห็นว่า 

การได้เข้าร่วมเป็นหนึง่ในนัน้ถือเป็นเกียรติ

เกาหวนยิ่งฝันอยากจะเป็นหนึ่งในนั้น

แต่เห็นหลี่มู่มองมาที่ตนเช่นนี้ เขาพลันหมดก�าลังใจ

"ช่างเถิดๆ" เกาหวนเปลีย่นค�าพูด "พ่ีเขย! พรุ่งนีอ้าเจีย่ก็จะไปแล้ว  

ท่านเหน็ด้วยจรงิหรอื"

หลี่มู่ไม่พูด

"อาเจ่ียกลับไปครั้งน้ี ต่อไปไม่แน่อาจจะไม่กลับมาอีกแล้ว พ่ีเขย 

ท่านก็รู ้ ท่านลงุของข้าไม่พอใจท่านอย่างมาก ครัง้นีถ้้าไม่ใช่อาเจีย่ของข้า
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พยายามต่อสูด้้วยเหตุผล ท่านลงุก็คงไม่ยอมปล่อยนางมา..."

เกาหวนมองหลีมู่ ่ เหน็สายตาของเขาข้ามผ่านศรีษะตนไป จบันิง่ไป

ทางประตูเมืองที่อยู่ข้างหลังตน คล้ายก�าลังมองอะไร ไม่ได้ฟังท่ีตนพูด 

สกัเท่าใด

ในใจเกาหวนพลันร้อนรนขึ้นมา ขยับเข้าไปเล็กน้อย

"พ่ีเขย บุตรหลานครอบครัวสกุลขุนนางในเมืองเจี้ยนคังที่เล่ือมใส 

ในตวัอาเจีย่ของข้ามมีากมายนับไม่หวาดไม่ไหว! คนอืน่ข้าก็ไม่เอ่ยถึงหรอก 

เพียงได้ยินว่าลู่ต้าซยงจนถึงทุกวันนี้ยังคงไม่ลืมอาเจี่ยของข้า ไม่ยอม

แต่งงาน..." เขาทอดถอนใจ "พ่ีเขย ข้าเป็นห่วงแทนท่านจริงๆ ความจรงิ 

ถึงต้าซยงของข้าจะมาแล้ว แต่ท่านก็ไม่ต้องกลัวเขา ต้าซยงผู้น้ี ไม่ว่า 

ท่านลุงพูดอะไร เขาก็ท�าเช่นนั้น ไม่เคยมีความคิดของตนเอง แต่เห็น

ภายนอกดเูย็นชา ความจรงิภายในกลบัอบอุ่น..."

"ลิ่วหลาง เจ้าพูดจาเหลวไหลอะไร!"

ทันใดนั้นก็มีเสียงตวาดดังมาจากข้างหลัง

เกาหวนหนัหน้าไป ถึงได้เห็นเกาอิน้ก้าวยาวๆ เดินมาจากประตูเมอืง 

สายตาจบัน่ิงมาท่ีตน แววตาเฉยีบขาดย่ิง

เห็นชัดว่าคงจะได้ยินค�าพูดเมื่อครู่เหล่านั้นของตนแล้ว

เกาหวนสะดุ้งเฮือกรีบหุบปาก

เกาอิ้นเดินเข้ามาสั่งเกาหวนให้กลับไป

เกาหวนก้มหน้าอย่างหน้าเสีย เอามือประคองก้นเดินจากไป 

อย่างไม่ค่อยพอใจ

เกาอิน้มองส่งน้องชายทีค่่อยๆ เดนิห่างออกไป กวาดตามองประตูเมอืง

รอบหนึง่ ถอนสายตาจากร่างผู้ล้ีภัยท่ีก�าลังประคบัประคองกันเดินเข้าไปใน
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เมอืงเหล่าน้ัน

"หลีมู่ ่ พูดตามตรง ข้ามาทีน่ีไ่ม่ก่ีวัน อีเ้ฉงิเท่าทีเ่หน็ในตอนนีท้�าให้ข้า 

รูส้กึประทับใจมาก เจ้าเป็นคนทีม่คีวามสามารถผู้หนึง่ ไม่เพียงยามอยู่ใน

สนามรบบกุไปทางใดกแ็หลกราบไปทางนัน้ ด้านการปกครองทหารปกครอง

ราษฎรก็มฝีีมอือย่างมาก ย่ิงได้ยินว่าเจ้าได้ผกูพันธมติรกับโฉวฉอืแล้วท�าให้ 

แนวหลงัสงบเรยีบร้อย ข้าแม้จะอายมุากกว่าเจ้าหลายปี แต่ลองถามตนเอง  

ถ้าเปลีย่นเป็นข้ามาท่ีนี ่ในเวลาอันสัน้เกรงว่าคงสร้างผลงานไม่ได้เช่นน้ี"

เขาลังเลอยู่ชั่วขณะ

"และด้วยเหตุนีเ้องข้าจงึหวงัว่าเจ้าจะไม่หลงเดินทางผิด เร่ืองค�าพูด

คดิว่าท่านลงุของข้าคงพูดกับเจ้าแล้ว ข้าก็จะไม่พูดมากอกี ข้าเองก็แค้นใจใน

ความไร้ก�าลังของราชส�านัก ทว่าถ้าทุกคนต่างเป็นเหมือนเจ้า ใต้หล้านี้ 

ไยมใิช่ย่ิงวุ่นวายหรอื พรุง่น้ีแม้ข้าจะพาอาเม่ยกลบัไปแล้ว แต่ท่านลงุยังคง 

ฝากความหวังไว้กับเจ้าอย่างมาก หวังว่าเจ้าจะใคร่ครวญให้ถ่ีถ้วน อย่าท�าให้ 

ท่านต้องผดิหวัง"

เขาพูดจบก็ก้าวเท้าเดินจากไป

หลี่มู่เข้ามาในจวนข้าหลวง

เปรียบกับด้านนอกที่ยุ ่งวุ่นวายร้อนอบอ้าว ลานด้านหลังของ 

จวนข้าหลวงกลับดูเงียบวิเวกและเย็นสบายราวกับก้าวเข้าไปในโลก 

อีกโลกหนึ่ง

บนทางเดินเพ่ิงพรมน�า้ไป พืน้ทางเดนิท่ีปดู้วยหนิแม่น�า้สะอาดสะอ้าน

และเปียกแฉะ

ประกายน�้าท่ีหยาดหยดได้ช่วยเติมความชุ่มชื้นเย็นสบายให้กับ 
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ลานเรือนในช่วงพลบค�่าของต้นฤดูร้อนขึ้นมาหลายส่วน

เกาลั่วเสินเก็บของเสร็จแล้ว บนพ้ืนหน้าประตูมีหีบวางเรียง 

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่หลายใบ

นางเปลอืยเท้านัง่อยู่บนแคร่ไม้ไผ่ตวัใหม่ทีเ่พ่ิงยกมาวางไว้ข้างหน้าต่าง

ได้ไม่ก่ีวัน เอนพิงหมอนหนุนใบหน่ึงท่ีวางอยู่ด้านหลัง อ่านม้วนหนงัสอืในมอื 

ภายใต้แสงสดุท้ายของตะวันยามสายัณห์ท่ีส่องเข้ามาจากนอกหน้าต่าง

สายลมยามราตรีพัดผ่านกอไผ่เข้ามาทางหน้าต่าง ลมระผ่าน 

เส้นผมยาวทีแ่ผ่คลมุอยู่หลงัหัวไหล่ นางเพ่ิงสระผมมาแต่ยงัแห้งไม่สนิท  

เหน็เขาเข้ามาแล้ว นางก็หนัหน้าไปบอก "ไปล้างหน้าล้างตามากินข้าวเถิด"

บนโต๊ะมีอาหารค�่าวางอยู่ มีชามกับตะเกียบอยู่ชุดเดียว

เห็นเขาลังเลนางก็บอก "ข้ากินแล้ว"

หลีมู่ใ่ช้น�า้สะอาดทีจ่ดัเตรยีมไว้แล้วอ่างหน่ึงล้างหน้ากับมอืทีเ่ต็มไปด้วย

เหง่ือและฝุน่ละอองของตน แล้วน่ังทีห่ลงัโต๊ะเงยีบๆ

ไม่นานเขาก็กินข้าวเสร็จ วางชามกับตะเกียบลง

นางก็วางม้วนหนงัสอืลง ลกุขึน้จากแคร่ไม้ไผ่ สวมรองเท้าไม้มส้ีน 

คูห่นึง่ เดนิมาทีข้่างเตียง หอบเสือ้ผ้าทีพั่บไว้เรยีบร้อยตัง้หน่ึงขึน้มาวางไว้

บนหบีเสือ้ผ้าของเขาทีอ่ยู่ตรงมมุห้องใบน้ัน ก่อนเอ่ยว่า "อากาศร้อนแล้ว  

นีเ่ป็นเสือ้ผ้าฤดรู้อนหลายตัวท่ีพวกอาจวีเ๋ร่งกันตัดเย็บให้ท่าน"

นางชี้ไปที่ตัวบนสุด

"ผ้าสีน�้าเงินอมด�าตัวน้ีตัดเย็บให้พ่ีรองเจี่ยง รูปร่างของเขาไม่สูง

เหมอืนท่าน ท่านอย่าจ�าผดิเล่า"

สายตาของหลีมู่่ค่อยๆ เบนจากเสือ้ผ้าตัง้น้ันจบัน่ิงไปท่ีใบหน้าของนาง

เกาลั่วเสินมองสบสายตากับเขาแวบหนึ่ง สีหน้าสงบนิ่ง
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"มุมห้องด้านตะวันตกเฉียงเหนือตรงจุดท่ีมีน�้าฝนร่ัว วันก่อนท่ีม ี

ฝนตกหนักก็ไม่เห็นรัว่อีก น่าจะซ่อมแซมเรยีบร้อยแล้ว แต่ทางด้านโน้น..." 

นางชี้ไปที่มุมห้องฝั่งตรงข้าม "วันนั้นตอนกลางวันฝนตกหนัก ลมก็แรง  

ท่านไม่อยู ่ ข้าอยู่ในห้องได้ยินเสียงกิ่งไม้แห้งถูกลมพัดหักร่วงลงมาใส่ 

เสยีงดงัโครม กระเบือ้งหลงัคาคงแตกไปแผ่นหนึง่ ตอนน้ันน�า้ฝนก็รัว่ลงมา 

แล้ว ดีท่ีไม่นานฝนก็หยุดตก จะอย่างไรท่านก็ต้องอยู่ที่นี่เป็นเวลานาน  

มเีวลายังคงเรยีกคนมาซ่อมให้ดีเถิด"

หลี่มู่ยังคงนิ่งเงียบ

"หลายวันก่อนตอนจัดเก็บลานด้านหลัง พบว่ามีบ่อน�้าบ่อหนึ่ง"

เกาลัว่เสนิพูดต่อ "ปากบ่อมหีญ้าป่าปิดคลมุอยู่ ตอนแรกจงึไม่เหน็  

ข้าให้คนลอกก้นบ่อแล้ว ตาน�า้ก็เปิดใหม่เรยีบร้อย วันนีน้�า้ขึน้มาเต็มบ่อ  

น�า้ใสเย็นยิง่ เดมิก็เป็นบ่อท่ีดบ่ีอหนึง่ ต่อไปจะใช้น�า้ไม่ต้องไปข้างนอกแล้ว  

ท่านมเีวลาเมือ่ใดควรเรยีกคนมาก่อขอบบ่อ ต่อไปจะอาบน�า้ก็สะดวก...

ตนเองต้องอย่าลมืกินข้าว งานใหญ่ถึงจะส�าคัญ แต่ร่างกายจงึจะเป็น

อนัดับหนึง่ คนถ้าล้มเสียแล้ว ไม่ว่าอะไรก็จบส้ิน ยังมอีาอว๋ี นางไม่มอีาหมู ่

แล้ว อาเหยียกับอาซยงของนางก็ล้วนเป็นทหารของท่าน วนัน้ีข้าเพ่ิงไปดูนาง 

มา วันหน้าตอนท่านไปท�าศกึ หวังว่าท่านจะไม่ลมื อย่าให้พวกเขาสองพ่อลกู

ออกไปท�าศกึพร้อมกัน

หลงัจากข้ากลบัไปแล้ว ต่อไปไม่แน่ว่าจะไปจงิโข่วเย่ียมอาหมูข่องท่าน

กับอาถิงอกี แต่ไม่ว่าอย่างไรเมือ่ก่อนทีพ่วกนางดต่ีอข้า ข้าไม่มวัีนลมื ข้า 

จะให้คนไปดแูลพวกนาง ท่านสงบใจอยู่ทีน่ี่ไม่ต้องเป็นห่วง"

นางนิ่งไปครู่หนึ่ง

"วนัหน้าท่านจะท�างานใหญ่แล้ว คดิว่าคงไม่ต้องให้ข้าเตอืน ตวัท่านเอง 
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ก็คงรูด้ ีรบัพวกนางมาเรว็หน่อยจะดีกว่า"

นางพูดจบก็นิ่งเงียบไป

ในห้องเงยีบสงดัย่ิง ข้างหมูเีพียงเสยีงสายลมยามราตรีทีพั่ดเข้ามา 

ในหน้าต่าง พัดหน้าหนงัสอืบนแคร่ไม้ไผ่ท่ีนางอ่านไปได้คร่ึงหน่ึงดังพ่ึบพ่ับ 

เบาๆ

นี่เป็นค�าพูดยาวที่สุดที่นางพูดกับเขาในช่วงหลายวันนี้

"อาหมี..."

ส่วนลึกในดวงตาหลี่มู่ราวกับมีคลื่นโหมซัดสาด เขาเรียกช่ือนาง 

เสยีงต�า่ออกมาค�าหน่ึง เสยีงแหบสาก แล้วก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึง่คล้ายจะ 

เดนิเข้าไปหานาง

เกาลัว่เสนิกลบัหมนุตวัเดนิกลบัไปทีแ่คร่ไม้ไผ่ตวันัน้ น่ังเอนพิงกลบัไป 

หยิบหนงัสอืขึน้มา

หลี่มู่มองเงาด้านข้างของนาง ฝีเท้าชะงักนิ่งแล้ว

เกาลัว่เสนินอนไปได้ครึง่คนืก็ตืน่ข้ึนมา พบว่าบนเตียงเหลอืนางอยู่

เพียงคนเดยีวแล้ว

ประตเูปิดอยูค่รึง่หนึง่ นางมองผ่านม่านมุง้ออกไปครูห่นึง่ก็พลกิตวั 

แล้วหลบัตาลงอกี

เช้าตรู่วนัรุง่ข้ึน หมอกเบาบางยามเช้าลอยอวลอยู่ในทุ่งกว้างนอกเมอืง 

บนปลายใบแหลมของหญ้าป่าข้างทางมหียาดน�า้ค้างเกาะตวัอยู่

ดวงอาทติย์ยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้า คนทัง้กลุม่ก็เตรยีมจะออกเดนิทาง

แล้ว

ตามจ�านวนของผูล้ีภ้ยัทีอ่พยพเข้ามาไม่ขาดสาย บ้านท่ีมผีูค้นอยู่อาศยั
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บรเิวณรอบจวนข้าหลวงก็ค่อยๆ เพ่ิมมากขึน้ ระยะหลงัมานีเ้ดก็ๆ บนลานโล่ง

ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากหน้าประตูจวนข้าหลวงแห่งน้ันก็มจี�านวนมากข้ึนทกุที

บางครัง้ช่วงหลงัเท่ียงวัน คนอยู่ทีล่านด้านหลงัยังได้ยินเสยีงหัวเราะ

สนกุสนานของเด็กๆ ทีว่ิ่งเล่นกันอยู่ท่ีด้านหน้า

ทว่าเวลานีเ้พราะยังเช้าเกินไป ในลานจงึยังไม่มคีนแม้แต่คนเดยีว

เกาลั่วเสินนั่งอยู่ในรถม้า ภายใต้การคุ้มกันของทหารองครักษ ์

หลายร้อยนาย ติดตามเกาอิ้นกับฝานเฉิงที่น�าขบวนอยู่ข้างหน้า ผ่าน 

ลานโล่งแห่งนั้นมาถึงหน้าประตูเมือง

ประตูเมืองที่หนักอ้ึงสองบานถูกทหารผลักเปิดออกไปช้าๆ ซ้าย 

บานหนึ่ง ขวาบานหนึ่ง

ขบวนของคนและม้าเคลือ่นผ่านช่องประตเูมอืง ย่างเหยียบสูเ่ส้นทาง

กลบัไปทางใต้อกีครัง้

ครั้งนี้เกาลั่วเสินตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะจากไปจริงๆ แล้ว

เกาลั่วเสินมองออกไปนอกหน้าต่างเป็นคร้ังสุดท้าย ทุ่งกว้าง 

เปล่าเปลี่ยวกว้างไกลที่เต็มไปด้วยหญ้าป่าแผ่ลุกลามผืนน้ัน ข่มกลั้น 

ความรูส้กึทีอ่ยากจะหนักลบัไปมองข้างหลงัอีกสกัคร้ัง ก่อนปิดหน้าต่างลง

หลี่มู่ออกมาส่งนาง

เกาอิ้นมีท่าทีเกรงอกเกรงใจยิ่ง

เพ่ิงจะออกจากประตูเมอืงก็ลงจากหลังม้ามายืนอยู่ข้างทางด้วยตนเอง 

ประสานมือท�าความเคารพสามครั้งแสดงความขอบคุณ ขอให้เขาส่ง 

เพียงแค่นี.้..นีเ่ป็นธรรมเนียมสงูสดุทีแ่ขกบอกปฏเิสธเจ้าบ้านด้วยมารยาท

แล้ว

หลีมู่ข่ึน้ไปบนหอแจ้งเหตทีุส่งูท่ีสดุบนก�าแพงเมอืง ยืนอยู่หลงัช่อง 
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เชงิเทนิ มองขบวนคนและม้าท่ีเดนิคดเคีย้วยาวเหยียดอยู่เบือ้งล่างห้อมล้อม 

รถม้าคนันัน้ค่อยๆ เคลือ่นห่างออกไปทุกท ีสดุท้ายก็หายลบัไปจากสายตา

เขายืนอยู่ในหอแจ้งเหตุเป็นเวลานาน

ดวงอาทติย์ค่อยๆ โผล่ข้ึนมาจากเส้นสดุขอบฟ้า ประตูเมอืงเปิดออก

อกีครัง้

ด้านล่างของก�าแพงเมืองเริ่มคึกคักขึ้นมา

ท่ามกลางเสยีงสัง่การ ทหารพากันเข้าแถวออกจากเมอืงมุง่หน้าไป

ลานฝึกซ้อม เริม่การฝึกซ้อมในวันใหม่ ชาวบ้านในเมอืงสวมงอบขาด แบก

คันไถ จอบ เสียม กระทั่งท่อนไม้ หิ้วไหใส่น�้าอาหารที่ภรรยาจัดเตรยีมให้ 

แต่เช้าเร่งรดุไปยังท่ีนานอกเมอืงท่ีเพ่ิงบุกเบิกไถดิน

ในที่สุดหลี่มู่ก็ลงมาจากหอแจ้งเหตุ

เขาตรงไปที่ลานฝึกซ้อม มาถึงกลางวงนักรบที่แต่ละคนต่างคันไม้ 

คันมืออยากจะเข้าประลองเพ่ือคัดเลือกเข้าหน่วยล่ีอู ่ เป็นกรงเล็บเสือ 

เขีย้วหมาป่าของเขา

เขาถอดเสื้อท่อนบนออก ลงสนามประลองด้วยตนเอง

มเีพียงนักรบท่ีสามารถยืนหยัดผ่านการทดสอบจากเขาไปได้จงึจะมี

คณุสมบตัเิข้าร่วม

ใครที่สามารถจู่โจมเขาล้มลงได้ก็จะได้เป็นหัวหน้าหน่วยลี่อู่

ตะวันร้อนแรงอยู่เหนอืศรีษะ ฝุ่นสเีหลอืงคละคลุง้ เขาถูกบรุษุร่างก�าย�า

กล้ามเน้ือหน่ันแน่นสิบกว่าคนล้อมอยู่ตรงกลาง เขาเปลือยร่างท่อนบน  

เมด็เหงือ่ออกดจุสายฝน เขาคว้าจบัทหารทีบ่กุเข้ามาโจมตตีนจากทกุมมุ 

ทลีะนายๆ พลางแผดเสยีงค�ารามก้อง แล้วเหวีย่งพวกเขาขึน้ไปบนท้องฟ้า 

เหนือลานฝึกซ้อม ฝุน่ดินปลวิปราย
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เย็นย�า่หลีมู่่จงึกลับจากลานฝึกซ้อมมาท่ีจวนข้าหลวง ทัง้ร่างเต็มไปด้วย

ฝุน่ดินและเหงือ่ไคล ทัง้ยังมรีอยบาดแผล

เขาถูกทหารนายหนึ่งที่ถูกตนจับทุ่มจนนัยน์ตาแดงฉาน โลหิต 

เดือดพล่าน ใช้ไม้พลองฟาดเข้ามาที่แผ่นหลัง

เขาถูกโจมตีจนเลือดลมพลุ่งพล่าน

ไม้พลองอันน้ันหักในทันที ท่อนหน่ึงปลิวข้ึนไปข้างบน แผ่นหลงัของเขา 

มรีอยห้อเลอืดแดงเป็นแนว

ทหารนายน้ันหลงัจากฟาดไม้พลองลงมาแล้วจงึได้สตขิึน้มา ตกใจ

อึง้ตะลงึอยู่กับท่ีไม่กล้าขยับตัว

หลีมู่ไ่ม่เพียงไม่เอ่ยต�าหนกิลบัเลือ่นต�าแหน่งเขาเป็นหวัหน้าหน่วยย่อย

ทนัที

ความเจ็บปวดท่ีร่างกายคล้ายได้แบ่งเบาความรู้สึกในใจในยามนี้

ของหลี่มู่ไปบ้าง

เขาลงจากหลงัม้า ก้าวเรว็ๆ ไปทีป่ระตูใหญ่ กลบัเห็นท่ีเชงิบนัไดหิน

หน้าประตมูเีดก็หญิงรปูร่างผอมบางอายุราวเจด็แปดขวบคนหน่ึงนัง่อยู่

พอเห็นเขาดวงตานางพลันเปล่งประกาย รีบยืนขึ้นมา

หลีมู่จ่�านางได้ เดก็หญิงคนน้ีก็คอือาอวีท่ี๋เดนิมาถึงหน้าประตเูมอืง

ตามล�าพังในวันนัน้

เขาหยุดลง

อาอว๋ีแหงนหน้าขึน้มองเขา บนใบหน้ามรีอยย้ิมขลาดกลวัอยู่หลายส่วน

ปรากฏขึน้

"ข้าหลวงหลี ่ เมือ่วานฟูเหรนิมาเย่ียมข้า ยังตดัเสือ้มาให้ข้าตวัหน่ึง  

บนเสือ้ผ้าของนางมกีลิน่หอมของดอกไม้อยู่เสมอ มอียู่วนัหนึง่ข้ายังเหน็นาง 
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เดด็ดอกไม้ทีร่มิทาง นางคงชอบดอกไม้มาก ข้าจงึไปเด็ดดอกไม้มาให้นาง 

ช่อหน่ึง หอมมาก ข้าอยากมอบให้นาง แต่พวกเขาไม่ให้ข้าเข้าไป..."

อาอวี๋หันหน้าไปมองทหารสองนายที่หน้าประตูแวบหนึ่ง

"ท่านช่วยข้าเอาดอกไม้นี้มอบให้นางได้หรือไม่ ถ้านางชอบก็เพียง 

บอกข้าสกัค�า ข้าจะไปเด็ดมาให้นางทุกวนั"

อาอว๋ีย่ืนมอืข้างหนึง่ทีเ่ดมิซกุอยู่ข้างหลงัออกมาส่งดอกไม้ทีอ่ยู่ในมอื

มาให้

ดอกไม้เป็นดอกไม้ป่าที่ทุ ่งกว้างนอกเมืองมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไป  

แต่ละดอกล้วนสะอาดสะอ้าน ไม่มดิีนเลนติดแม้แต่น้อย มสีแีดงสเีหลอืง 

ใช้ใบกกใบหน่ึงมดัไว้ ผกูปมเป็นรปูผเีสือ้ท่ีงดงาม บนดอกไม้ยังพรมน�า้ไว้ 

เลก็น้อย สดใหม่และสวยงามย่ิง

นางเงยหน้ามองเขาอย่างระมัดระวัง

หลีมู่น่ิ่งงนัอยู่ครูห่น่ึง ในทีส่ดุก็ยืน่มอืออกไปช้าๆ รับเอาดอกไม้ป่า 

ช่อนัน้มา

"ข้า...จะช่วยมอบให้นาง..."

เขารับค�าอย่างคลุมๆ เครือๆ

อาอวี๋โล่งใจ ในดวงตาเผยแววดีใจ ท�าท่าท�าทางเลียนแบบผู้ใหญ่ 

ค้อมเอวให้เขาอย่างนอบน้อม แล้วว่ิงไปอย่างรวดเรว็

หลี่มู่หันหน้ามองตามเงาด้านหลังของเด็กหญิงที่จากไป มือใหญ ่

ข้างหน่ึงกุมดอกไม้ป่าช่อหน่ึงเอาไว้ ก้าวเข้าประตูไปเงียบๆ ท่ามกลาง 

สายตาของทหารท่ีจ้องมองมา

เขากลบัมาถึงลานด้านหลงั ฝีเท้ากลบัย่ิงเดนิย่ิงช้าลง สดุท้ายก็หยุดอยู่

หน้าประตูที่มีบุปผาห้อยย้อยบานน้ัน ก้มหน้าลงมองดอกไม้ในมือตน  
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เหม่อลอยอยู่ครูห่นึง่ ฉบัพลนัน้ันเองก็นกึถึงบ่อน�า้ท่ีเมือ่วานนางพูดถึงข้ึนมา 

เขาจงึไปเดนิหาตามจติใต้ส�านกึ

เขายืนอยู่ท่ีปากบ่อมองผวิน�า้ท่ีสงบนิง่ดจุคนัฉ่องสะท้อนเงากลับด้าน

ของตนอยู่ ทัง้ร่างเต็มไปด้วยฝุน่โคลนดูหยาบกระด้างย่ิง

ก็ไม่รู้ว่าเขาที่เป็นเช่นน้ีอาศัยสิ่งใดถึงได้รับความชื่นชอบจากนาง 

ในวันนี้

ยิ่งไม่รู้ว่าความชื่นชอบนี้จะสามารถรักษาไว้ได้ถึงเมื่อใด

เขาหิ้วถังไม้ใบหนึ่งขึ้นมาจ้วงลงไปแรงๆ

'ตูม...'

ผวิใสราวคนัฉ่องถูกตแีตก หยดน�า้กระเซน็ไปท่ัว คนในน้ันท่ีท�าให้ตน 

เหน็แล้วเออืมระอาในท่ีสดุก็หายไปแล้ว

เขาห้ิวน�า้ขึน้มาเตม็ถัง ยกขึน้เหนอืศรีษะ น�า้ราดรดลงมาเสยีงดัง 'ซ่า'

น�า้บ่อเย็นชุม่ชืน่ชะล้างเอาฝุน่โคลนและคราบเหงือ่หลงัจากฝึกซ้อม

มาท้ังวันออกจากร่างกายของเขา กลบัไม่อาจน�าพาความอดัอ้ันตันใจและ

ความว้าวุน่ใจท่ีอยู่ในส่วนลกึของหวัใจเขาออกไปได้

เขาเดินเท้าเปล่ากลับไปที่ลานเรือน

ในลานเรือนไม่มีคน บนทางเดินมีใบไผ่แห้งเหลืองท่ีหลุดจากก่ิง 

หล่นอยู่สองสามใบถูกลมพัดหมนุปลวิไป

เขาผลักประตูเข้าไป ในห้องเก็บกวาดไว้สะอาดสะอ้าน ว่างเปล่า 

โหวงเหวง นอกจากฟูกกับผ้าห่มบนเตียงแล้วก็ไม่มีสิ่งของอะไรของนาง 

ทิง้ไว้เลย

ใจแคบเสยีจนกระท่ังอากาศท่ีมกีลิน่อายของนางสกัหยิบมอืก็ไม่ยอม 

เหลอืทิง้ไว้
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หลี่มู่ยืนอยู่หน้าประตูครู่หนึ่งพลันรู้สึกว่าขาของตนอ่อนยวบลงไป  

ทัว่ร่างสิน้ไร้เรีย่วแรง กระท่ังยืนก็ยืนไม่อยู่เช่นนัน้

เมื่อมาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด เขาต่อสู้อยู่ที่ลานฝึกซ้อมท้ังวัน  

ตอนกลางวันเพียงกินหูป่ิง* กับพวกทหารรองท้องไปส่งๆ ชิน้หน่ึง

เวลานี้คงเป็นเพราะความหิวจึงท�าให้เป็นเช่นนี้

แต่เขากลับไม่รู้สึกหิว ไม่ว่าอะไรก็ไม่อยากกิน

เขาวางดอกไม้ป่าท่ีเดก็หญิงเดด็มาช่อน้ันลง แทบจะต้องเกาะผนงัห้อง 

เดนิไปทีข้่างเตยีง ก่อนท้ิงร่างนอนลงไป

เขานอนหงายอยู่บนเตยีง ผ่านไปครูห่น่ึงก็ลมืตาขึน้ หนัหน้ามองไปยัง

ต�าแหน่งทีน่างเพ่ิงนอนอยู่เมือ่คืน

นางไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เขาเลยจริงๆ จากไปอย่างหมดจด

กระทั่งเส้นผมสักเส้นก็ไม่ได้ทิ้งไว้

เขาหลบัตาลงช้าๆ เบือ้งหน้ากลบัคล้ายปรากฏภาพเก่ียวกับนางข้ึนมา

ไม่ขาดสายภาพแล้วภาพเล่า

ในโรงเตีย๊มทีโ่ฉวฉอืคนืนัน้ นางทีแ่ต่ไรมาหย่ิงผยองถงึกับเอ่ยปาก

วิงวอนขอร้องอยู่ใต้ร่างของเขา

แล้วก็ตดัผ่านมาท่ีเมือ่วาน ใบหน้าสงบราบเรยีบของนางตอนสัง่ก�าชบั

เขาทีละเรือ่งๆ เป็นครัง้สดุท้าย

หวัใจของเขาพลันบบีรดัไปชัว่ขณะ คล้ายถูกอะไรบบีเค้นเอาไว้ พลนั 

รูส้กึหายใจไม่ได้

ครัง้น้ีเขามคีวามรูส้กึอยู่อย่างหนึง่ บางทีเขาอาจต้องเสยีนางไปจรงิๆ 

แล้ว...ตดัขาดอย่างสิน้เชงิ

* หูปิ่ง เป็นขนมแป้งอบหรือแป้งทอดชนิดหน่ึง ท�าจากแป้ง ใส่งาและต้นหอม เก็บไว้ได้นานโดยรสชาติ 

ไม่เปลี่ยน จึงนิยมใช้เป็นเสบียงส�าหรับเดินทางไกล
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ครัง้ก่อนนางไปแล้ว อาจว๋ีจู่ๆ  ก็กลบัมาด่าว่าถ่มน�า้ลายใส่ เขาจงึไป

ตามนาง

ครัง้นีน้างจากไปอกี ในส่วนลึกของหัวใจของเขาใช่เคยแอบคาดหวังให้

อาจว๋ีกลบัมาถ่มน�า้ลายใส่หน้าเขาอีกครัง้หรอืไม่

แม้แต่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเหลวไหล

เขานอนอยู่บนเตียงราวกับคนตายไปแล้ว ขณะนอนนิง่ไม่ขยับกาย

อยู่นัน้ ข้างหูพลันได้ยินเสยีงฝีเท้าถ่ีกระชัน้ดังขึน้

มีคนมาแล้ว ก�าลังตรงมาที่นี่!

หัวใจของหลี่มู่เต้นระรัวขึ้นมาทันที

โลหิตทั่วร่างพลันไหลทะลักเข้ามาในหัวใจ

เขาคลา้ยมีชีวติกลับคืนมา ลมืตาขึ้น กระโดดลงจากเตียง วิ่งไปที่ 

หน้าประต ูแล้วกระชากประตูเปิดออก

กลับชะงักค้างไปทันใด

ผู้ที่มาคือเจี่ยงเทา

เจ่ียงเทาพาหมอทหารเร่งรุดมา จู่ๆ เห็นประตูเปิดออก หลี่มู ่

ปรากฏตวัข้ึนท่ีหลงัประต ู เขาก็สะดุง้ตกใจ จากนัน้ก็ร้องขึน้ "ข้าได้ยินว่า 

วันนี้เจ้าอยู่ที่ลานฝึกซ้อมถูกฟาดด้วยไม้พลองไปทีหน่ึง ไม้พลองถึงกับ 

หกักระเดน็ออกไป ข้าเกรงว่าเจ้าจะได้รบับาดเจบ็ จงึพาท่านหมอมาตรวจ"

หลี่มู่เอ่ยว่า "ข้าไม่เป็นไร ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้ว อยากจะพักผ่อน  

อย่าได้รบกวนอกี" แล้วปิดประตู

เจีย่งเทายากจะเข้าใจท่าทีท่ีเหน็ชดัว่าร�าคาญของหล่ีมู ่ ได้แต่หนัไป

มองหน้ากันกับหมอทหาร ยืนอยู่นอกประตูครูห่น่ึง แล้วก็จ�าต้องจากไป

หลี่มู่เดินกลับมานั่งขัดสมาธิอยู่หลังโต๊ะเตี้ยตัวนั้น น่ังนิ่งไม่ขยับ 
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สายตามองจ้องไปที่ดอกไม้ป่าตรงหน้า

ฉบัพลนันัน้เขาคล้ายตัดสินใจบางอย่างได้แน่วแน่แล้ว ลกุพรวดขึน้มา 

รบีสวมเสือ้ผ้าให้เรยีบร้อย เปิดประตูเดินออกไป

ออกเดนิทางวันแรก เกาอิน้ท้ังรกัและสงสารน้องสาวทีแ่สนอ่อนแอ

บอบบาง กอปรกับใคร่ครวญถึงบาดแผลทีบ่ัน้ท้ายเกาหวนว่ายังไม่หายดี 

ท้ังคณะจงึเดนิทางช้ามาก กระท่ังเย็นย�า่แล้วเพ่ิงเดินทางมาได้ไม่ก่ีสบิหลี่ 

เห็นท้องฟ้าเริ่มมืดค�่า มีลมพัดกระโชก เหนือศีรษะยังมีเมฆด�าลอยมา 

หลายกลุม่ รู้ว่าค�า่คนืฤดรู้อนมฝีน เกรงว่าถ้ายังเดนิทางต่อไปคงต้องเปียกฝน 

เขาจึงสั่งให้หยุด ก�าลังเตรียมหาพ้ืนที่สูงหลบลมที่เหมาะสมเตรียมตั้ง 

กระโจมพักแรม ทันใดน้ันเองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าควบมาอย่างรวดเร็วจาก 

ทางด้านหลงั

เขาหันหน้าไปมองอย่างจดจ่อ ครู่เดียวก็จ�าได้

คนท่ีไล่ตามมาถึงกับเป็นหลี่มู่ เกาอ้ินก็อดงงงันไม่ได้ รีบเร่งม้า 

กลบัไปหา หยุดอยู่กลางถนน รอเขาเข้ามาใกล้อกีหน่อย จึงร้องตะโกนข้ึน 

"ข้าหลวงหลียั่งมเีรือ่งอันใดหรอื!"

หลีมู่เ่ร่งอจูยุท่ีอยู่ใต้ร่างพุ่งเข้ามาถึงอย่างรวดเรว็ดุจสายฟ้าแลบ ครัน้ 

ดงึบงัเหยีนอจุูยก็หยุดลง เขาพลกิตวัลงจากหลงัม้า ท�าความเคารพเกาอิน้ 

พลางบอก "เกาต้าซยง ข้าเปลีย่นใจแล้ว ให้อาหมอียู่กับข้าเถิด! รบกวน 

ต้าซยงกลบัไปถามทุกข์สขุเยว่ียฟู่เยว่ียหมูแ่ทนข้าด้วย วนัหน้าถ้ามโีอกาส 

ข้าจะต้องไปพบผู้อาวุโสท้ังสองท่านแน่นอน ถึงตอนน้ันค่อยไปขอขมา 

และยอมรบัผดิ"

เขาพูดจบก็ก้าวยาวๆ ไปยังรถม้าที่เกาลั่วเสินโดยสารอยู่
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เกาอิ้นอึ้งตะลึงพลิกตัวลงจากหลังม้าอย่างรวดเร็วแล้วไล่ตามไป 

เข้าไปขวางหน้าเขา ปิดก้ันทางไปไว้

"หลีมู่!่ เจ้าอย่าได้ก่อความวุน่วายขึน้อย่างไร้เหตผุล! การให้อาเม่ย

ของข้ากลับเมืองเจี้ยนคังเป็นความประสงค์ของท่านลุง เจ้ากล้าดึงดัน 

จะรัง้นางไว้ร"ึ

สีหน้าของเกาอิ้นไม่ชวนมองอย่างยิ่ง

หลีมู่ไ่ม่ได้ตอบค�า เพียงเบีย่งตวัหลบ พรบิตาเดยีวก็เดนิมาถึงหน้ารถ  

เขาเปิดประตูรถออกมองจ้องเกาลั่วเสินที่เบิกตาโตมองตนอยู่ในรถ แล้ว 

คลีย้ิ่มให้นาง "อาหม ี ข้าคิดได้แล้ว ข้าไม่อยากให้เจ้าไป ข้าต้องการให้เจ้า 

อยู่ทีน่ี่ เจ้าตามข้ากลบัไป...ดีหรอืไม่"

เขาพูดจบก็ค่อยๆ ยื่นมือข้างหนึ่งมาให้นาง

เกาลั่วเสินไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะไล่ตามมา นางได้แต่มองเขาด้วย 

ความตืน่ตะลงึ

ทั้งสองประสานสายตากันอยู่ครู่หนึ่ง นางสั่นศีรษะช้าๆ เอ่ย 

เสียงแผ่วเบา "ข้าไม่กลับไปแล้ว ท่านกลับไปเถิด"

นางพูดจบ หลีมู่ก่ลบัเหมอืนไม่ได้ยินถึงกับชะโงกตวัเข้ามา ย่ืนมอืมา 

อุม้นางออกไปจากรถท่ามกลางสายตาผูค้นท่ีจ้องมองมา แล้วพูดกับอาจว๋ี 

ทีต่ะลงึงนัอยู่ในรถ "หมวัมวั ข้าจะพาอาหมกีลบัเข้าเมอืงไปก่อน สิง่ของ 

ของนาง เจ้าสะดวกเมือ่ใดค่อยส่งกลบัไป จะช้าหน่อยก็ได้"

เรื่องเกิดข้ึนมาอย่างฉับพลันกะทันหัน ทุกคนต่างตะลึงงันไปหมด  

ได้แต่มองเขาอุม้เกาลัว่เสนิหมนุตัวเดินไปท่ีอจูยุ

เกาลัว่เสนิตืน่ตะลึงอย่างย่ิง ในท่ีสดุก็ได้สต ินางดิน้รนไม่หยุด กระซบิ 

สัง่ให้เขาปล่อยตน
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หลีมู่ก่ลบัไขหูไม่ฟัง ย่ิงกระชบัวงแขนแน่นข้ึน นางจะดิน้หลดุได้อย่างไร 

จวนจะถูกเขาส่งขึน้ไปบนหลงัอจูยุอยู่แล้ว เกาอ้ินก็เดนิมาขวางทางเขาไว้ 

อกีครัง้

"หลีมู่!่ เจ้าไร้มารยาทเกินไปแล้ว! แม้จะบอกว่าอาเม่ยแต่งกับเจ้า 

แล้ว แต่อีเ้ฉงิสถานทีเ่ปล่าเปลีย่วรกร้างเช่นนัน้ ทัง้อาจมภัียจากสงคราม 

ได้ตลอดเวลา เจ้าจะให้นางติดตามเจ้าทนทุกข์ทรมานอยู่ท่ีน่ี ต้องได้รับ 

ความตื่นตระหนกหวาดผวาเช่นนั้นหรือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อครู่นาง 

ก็พูดเอง ไม่สมคัรใจจะตามเจ้ากลับไป ข้าได้ยินอย่างชดัเจน! ขืนเจ้ายังไม่ไป 

ก็อย่าว่าข้าไม่เห็นแก่ความสมัพันธ์!"

สีหน้าของหลี่มู่ก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเยียบเย็น

"ต้าซยง อาหมแีต่งกับข้าแล้ว ย่อมเป็นสตรสีกุลหลีข้่า หาใช่ข้ามเีจตนา 

จะสร้างความล�าบากใจให้ท่าน แต่เวลาน้ีต่อให้เยว่ียฟู่อยู่ตรงหน้า ถ้าข้า 

ไม่ให้นางไป เยวีย่ฟู่ก็พานางไปไม่ได้"

สีหน้าเกาอิ้นแข็งค้าง จากน้ันก็เดือดดาลหนัก ชักกระบี่ออกมา  

"เจ้ารบีวางอาเม่ยของข้าลงเด๋ียวน้ี! ขนืก่อความวุ่นวายไร้เหตผุลอกี กระบี่

ในมอืข้าก็จะไม่เห็นแก่หน้าเจ้าแล้ว!"

หลี่มู่กลับไขหูไม่สนใจ หมุนตัวชูแขนขึ้นก็วางเกาลั่วเสินลงนั่งบน 

หลงัม้าได้พอดบิพอด ีแล้วจงึกล่าว "ต้าซยง ในเมือ่ข้าไล่ตามมาแล้วก็ต้องพา

อาหมกีลบัไปด้วย รบกวนต้าซยงช่วยขออภัยเยว่ียฟู่เยว่ียหมู่แทนข้าด้วย"

นยัน์ตาทัง้สองของเขามองจ้องเกาอิน้ท่ีสหีน้าเขยีวคล�า้ ย่ืนน้ิวไปปัด

กระบี่ยาวของอีกฝ่ายท่ีจ่ออยู่หน้าล�าคอของตนออกไป จากน้ันก็พลิกตัว 

ขึน้หลงัม้า แขนข้างหนึง่โอบร่างเกาลัว่เสนิทีพ่ยายามจะปีนลงจากหลงัม้า

เอาไว้ มอือกีข้างหน่ึงจบับังเหยีนม้า
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อูจยุส่งเสยีงร้องออกมาค�าหนึง่ ยกเท้าขึน้ได้ก็ออกว่ิง พรบิตาเดยีว 

ก็ท้ิงคนเหล่านัน้ไว้ข้างหลงัแล้ว

เกาหวนนอนคว�่าอยู่ตรงหน้าต่างรถม้าอีกคันหนึ่ง เขาพยายาม 

ยื่นศีรษะออกมาข้างนอกมองดูจนปากอ้าตาค้าง

เกาอิน้จะยอมเลกิราเพียงเท่านีไ้ด้อย่างไร เขาสัง่ทกุคนให้หยุดพัก 

อยู่ทีน่ี่ ส่วนตนเองรบีข้ึนหลงัม้า เฆีย่นม้าไล่ตามไป

ม้าทีเ่กาอิน้ข่ีเป็นม้าฝีเท้าดจีากดนิแดนตะวันตกทีท่องค�าพันต�าลงึ 

ก็ไม่อาจแลกมาได้ แต่ก็ยังท�าอะไรไม่ได้ เพราะอจูยุท่ีหล่ีมูข่ี่ก็ไม่ใช่ม้าเลว 

ฝีเท้าของม้าทัง้สองตวัพอๆ กัน ถึงเขาจะเร่งม้าห้อตะบึงไล่ตาม แต่ก็ท�าได้

เพียงรกัษาระยะห่างระหว่างกันไว้ได้เท่าน้ัน คดิจะไล่ขึน้ไปสกัดหน้าอีกคร้ัง 

ความหวังดูจะเลอืนราง

เกาอิ้นขบกรามแน่นไล่ตามต่อไป

ระยะทางหลายสิบหลี ่ เดนิทางมาหน่ึงวัน แต่ควบขีม้่าด้วยความเร็ว 

เช่นน้ี ใช้เวลาเพียงสองสามเค่อเท่าน้ัน ตอนท้องฟ้ามืดสนิทลงมา เงา 

ก�าแพงเมอืงท่ีอยู่ด้านหน้าแห่งน้ันก็ปรากฏข้ึนตรงหน้าแล้ว

เกาอิน้เห็นหลีมู่่ท่ีอยู่ข้างหน้าควบม้าเข้าเมอืงไปแล้วก็หวดแส้อย่างแรง

ทหีน่ึง

ม้าส่งเสียงร้อง ห้อตะบึงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

เห็นประตูเมืองใกล้เข้ามาทุกที...ใกล้เข้ามาทุกขณะ

ใครเลยจะคาดคดิ ในขณะท่ีเขาควบม้ามาใกล้จะถึง ก�าลงัจะพุ่งเข้าไป

อยู่นัน้ ประตเูมอืงสองบานน้ันถึงกับปิดเข้าหากันช้าๆ ต่อหน้าต่อตาเขา

ตอนเกาอิ้นควบม้ามาถึงหน้าประตูก็มีเสียงดัง 'ปัง'!

ประตูสองบานปิดสนิทลงอย่างสิ้นเชิง ทิ้งเขาให้อยู่ข้างนอก



30 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 3

เกาอิน้เดอืดดาลแทบจะมคีวนัออกจากทวารทัง้เจด็ ขยับม้าถอยไป

หลายก้าว แหงนหน้าข้ึนตะโกนเสียงเฉียบขาดข้ึนไปบนก�าแพง "หลี่มู่!  

คดิไม่ถึงว่าเจ้าจะพูดจากลบัไปกลบัมา! ถึงกับเป็นคนสบัปลับกลับกลอก 

เช่นนี!้ เจ้าออกมาเด๋ียวน้ี!"

เขาด่าอยู่ครูห่นึง่ เหน็บนก�าแพงเงยีบสงัดว่างเปล่าไร้ผู้คน ในใจรู้ด ี

ถ้าหลีมู่ไ่ม่สนใจตน ต่อให้ตนตะโกนด่าอยู่ทีน่ี่จนฟ้าสว่างกไ็ม่เกิดประโยชน์ 

อันใดจึงได้แต่พยายามสะกดกลั้นเพลิงโทสะเอาไว้ ก�าลังคิดว่าก้าวต่อไป 

ควรท�าอย่างไร ทนัใดนัน้เองบนก�าแพงเมอืงก็มคีนผูห้นึง่ปรากฏตวัข้ึน... 

เป็นหลีมู่่

เขายกคันธนูขึ้น ลูกธนูดอกหนึ่งยิงลงมาจากบนก�าแพง

มีเสียงดังฟึ่บ ลูกธนูปักเฉียงๆ ลงบนพื้นข้างกายเกาอิ้น

เกาอิ้นก้มลงมอง เห็นข้างหัวลูกธนูคล้ายมีจดหมายเสียบอยู่ เขา 

ข่มกลัน้ความโกรธ ลงจากหลงัม้า ดึงลกูธนูขึน้มา แล้วหยิบของส่ิงน้ัน

เป็นจดหมายฉบับหน่ึงจริงๆ บนจดหมายมีตัวอักษรดุจมังกรบิน 

หงส์เรงิระบ�า* รอยหมกึยังไม่แห้ง คล้ายรบีร้อนเขียนข้ึนมาเม่ือครู่

"เกาต้าซยง ข้าล่วงเกินแล้ว หวังว่าท่านจะให้อภัย อาหมข้ีารัง้นางไว้

แน่นอน จดหมายนัน้เป็นค�าอธิบายทีข้่ามต่ีอเยว่ียฟู่ รบกวนท่านน�ากลบัไป 

มอบให้ด้วย หลีมู่ข่อขอบคุณล่วงหน้า!"

หลีมู่ป่ระสานมอืให้เขา จากน้ันก็หมนุตวัจากไป เงาร่างหายลบัไปใน

ความมดืยามราตรีอย่างรวดเรว็

* ตัวอักษรดุจมังกรบินหงส์เริงระบ�า หมายถึงเขียนได้มีชีวิตชีวาทรงพลัง
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เกาลัว่เสนิไม่คดิไม่ฝันเลยว่าท้ังทีต้่าซยงของนางก็อยู่ด้วย ย่ิงไม่ต้อง 

พูดถงึว่าท่ามกลางสายตาผูค้นท่ีจ้องมองอยู่ นางถึงกับถูกหลีมู่บ่งัคับเอาตวัมา

เช่นนี้

ตอนแรกยังพอดิ้นรนได้บ้าง แต่ด้วยก�าลังแขนของบุรุษข้างหลัง 

ที่โอบกอดตนไว้แน่น ตราบใดที่เขาไม่ปล่อย อาศัยเรี่ยวแรงอันน้อยนิด 

ของนางก็ไม่ต่างอะไรกับมดเขย่าต้นไม้ จะด้ินหลดุได้อย่างไร

อจูยุทีอ่ยู่ใต้ร่างตวันีดู้เหมอืนจติใจจะเชือ่มโยงกับเจ้าของ ปล่อยฝีเท้า 

ว่ิงห้อตะบงึเตม็ที ่ เกาลัว่เสนิทีน่ัง่อยูบ่นหลงัของมนัคล้ายขีเ่มฆลอยอยู่บนฟ้า 

ข้างหูเพียงได้ยินเสยีงลมพัดผ่านฮูๆ ตลอดเวลา ย่ิงถูกสัน่คลอนจนเวยีนหวั

คลืน่ไส้ ได้แต่หลบัตาจบัแขนเขาไว้แน่นเพ่ือจะยึดร่างให้มัน่คง

ถึงช่วงท้าย ร่างทั้งร่างก็อ่อนปวกเปียกอยู่ในอ้อมอกของบุรุษที่อยู่ 

ด้านหลงัแล้ว

75
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ถ้าเขาปล่อยมอืในเวลานีน่้ากลัวว่านางคงลืน่ตกจากหลงัม้าลงไปทนัที

ในทีส่ดุเกาลัว่เสนิก็ทนทรมานมาจนถึงจดุหมายปลายทาง ถูกอจูยุ

พาพุ่งเข้าประตูเมือง ได้ยินหลี่มู่ตวาดสั่งให้ทหารปิดประตูเมือง ในที่สุด 

ม้าก็หยุดลง

เกาลั่วเสินยังรู้สึกทรมานอยู่มาก ขณะนางหลับตาเพียงรู้ว่าตนถูก 

หลีมู่อุ่ม้ลงจากหลงัม้า เดนิไประยะหน่ึงใต้ร่างนางถึงสมัผสัพ้ืน ถูกเขาวางลง

บนเสือ่ผนืหน่ึง

นางนอนแขนขาอ่อนแรง พยายามลมืตาขึน้ เห็นเป็นห้องห้องหนึง่ 

ดเูหมอืนเป็นห้องท�างานของทหารเฝ้าประตูเมอืง

หลีมู่ว่างนางลงแล้วเดนิไปท่ีหลงัโต๊ะ หยิบกระดาษกับพู่กันบนโต๊ะ 

จุม่หมกึ ตวัดพู่กันเขยีน

นางก็ไม่รู้ว่าเขาก�าลังเขียนอะไร

เกาลัว่เสนิได้พักหายใจจนรูส้กึดขีึน้เลก็น้อย เพลิงโทสะในใจก็พวยพุ่ง

ออกมา

ทว่ายังไม่ทนัได้ท�าอะไร กไ็ด้ยินเสยีงตะโกนด่าดงัแว่วมาจากด้านนอก

ครัน้เงีย่หตูัง้ใจฟัง ถึงกับเป็นเสยีงของต้าซยงก�าลงัด่าหลีมู่ไ่ร้ยางอาย

ต้าซยงเป็นคนที่บิดาเลือกเป็นหัวหน้าสกุลเกาคนต่อไปนานแล้ว  

ปกติเป็นคนสุขุมเยือกเย็นย่ิง นี่นับเป็นครั้งแรกที่เกาล่ัวเสินได้ยินเขา 

เปิดปากด่าว่าผูอ้ืน่อย่างรนุแรงเช่นนี้

ถ้าไม่ใช่เพราะถูกท�าให้โมโหสุดขีด ด้วยอุปนิสัยท่ีผ่านการอบรม 

มาอย่างดแีละความฉลาดเฉยีบแหลมของต้าซยง ไม่มทีางทีจ่ะย้ังสตไิม่อยู่ 

เช่นนีเ้ด็ดขาด

เกาลั่วเสินพลันเข้าใจแล้ว
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จะต้องเป็นเพราะต้าซยงไล่ตามมา แต่กลบัถูกหลีมู่่ปิดประตปูล่อยให้ 

อยู่นอกเมอืง

เดมินางก็โมโหอยู่แล้ว คราน้ีไหนเลยยังจะทนไหว นางบอก "ท่าน 

รบีเปิดประต!ู"

หลีมู่่กลบัคล้ายไม่ได้ยินทีน่างพูด ยังคงตวัดพู่กันลงบนกระดาษต่อไป

เกาลั่วเสินเดือดดาลแล้ว นางคลานลุกขึ้นมาจากเสื่อ หมุนตัว 

จะเดินไป หลี่มู่เขียนจดหมายเสร็จก็โยนพู่กัน ปิดซอง ก้าวสองสามก้าว 

ไล่ตามมา อุม้เกาลัว่เสนิจากทางด้านหลงั วางนางกลบัลงไปทีเ่สือ่อกีครัง้ 

กล่าวขึน้ "ข้าไปสกัประเด๋ียวก็กลบัมา" แล้วหมนุตวัเดนิจากไป

ประตูก็ถูกเขาดึงปิดไปแล้ว

เกาลัว่เสนิลกุขึน้ไล่ตามไป กลบัพบว่าประตถููกใส่กุญแจจากข้างนอก

แล้ว นางโกรธจนกระทบืเท้า อยากจะท�าตามต้าซยงท่ีตะโกนด่าเขา กลับ 

กลวัว่าพอถูกทหารเฝ้าประตเูมอืงท่ีอยู่บรเิวณใกล้เคยีงได้ยินเข้าจะไม่สภุาพ 

ในท่ีสดุนางก็ด่าไม่ออก ได้แต่ตบประตูไม่หยุด

ตบจนฝ่ามอืแดงแล้ว ในทีส่ดุก็ได้ยินเสยีงฝีเท้าของเขาเดนิกลบัมา

ประตูถูกเปิดอีกครั้ง เขาปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้านาง

"ต้าซยงของข้าเล่า!" เกาลัว่เสนิข่มกลัน้เพลงิโทสะ กวาดตามองไปท่ี

ด้านหลงัเขา

กลับไม่เห็นเกาอิ้น

"ไปแล้ว พวกเราก็กลับกันได้แล้ว"

เขาถึงกับยังมีหน้ามาส่งยิ้มให้นาง

เกาลั่วเสินโกรธมาก นางร้องตะโกนเสียงดัง แล้วผลักเขาออก  

จะไล่ตามออกไป "ต้าซยง!"
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นางเพียงแค้นใจท่ีตนขาสัน้ ไม่นานก็ถูกเขาใช้ก�าลงัอุม้ขึน้มาอีกคร้ัง  

นางดิน้รนสดุก�าลงั เท้ากลบัแตะไม่ถึงพ้ืน

นางแค้นใจจนขบเขีย้วเคีย้วฟัน อ้าปากจะร้องตะโกนอกี พลนัรูส้กึ 

เจบ็แปลบท่ีเอว คล้ายถูกเขากดลงมาท่ีบรเิวณข้างกระดกูสันหลงัตรงเอว 

ร่างกายครึง่หน่ึงอ่อนยวบลงทันที

"ข้าไม่ได้โกหกเจ้า ต้าซยงของเจ้าไปแล้วจรงิๆ เจ้าร้องไปเขาก็ไม่ได้ยิน 

คนทีอ่ยู่ข้างนอกเหล่านัน้ต่างมองอยู่ กลบัไปแล้วข้าจะให้เจ้าต ีดหีรอืไม่..."

เขากระซบิ น�า้เสยีงครึง่หน่ึงเป็นการขอร้อง คร่ึงหนึง่เป็นการหารือ

เกาลั่วเสินถูกเขาอุ้มออกมาแล้วก็ตะลึงงันหันหน้าไปมองด้วย

สัญชาตญาณ

ท้องฟ้าแม้จะมืดแล้ว ด้านล่างของก�าแพงเมืองมดืสนทิ แต่ก็เป็นเช่นท่ี

เขาพูด นางเหน็ตรงบรเิวณประตเูมอืงท่ีอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมเีงาร่างทหาร 

อยู่หลายนาย คล้ายก�าลงัแอบมองมาทางด้านน้ี

นางพลันหยุดดิ้นโดยไม่รู้ตัว

รอจนได้สติกลับคืนมา คิดจะต่อต้านขัดขืน นางก็พบว่าตนถูกเขา 

วางขึน้มาบนหลงัม้าอีกครัง้

แทบจะในเวลาเดียวกันเขาก็พลิกตัวตามข้ึนมาบนหลังม้าควบคุม 

เกาลัว่เสนิไว้ ตวาดเสยีงต�า่ออกมาค�าหนึง่ อจูยุก็พาพวกเขาสองคนออกว่ิงไป

อย่างรวดเรว็อกีครัง้

ครู่เดียวก็มาถึงจวนข้าหลวงแล้ว

หลี่มู่อุ้มนางลงมา เดินตรงเข้าไปข้างใน

เข้าสู่ยามราตรี หลี่มู่ก็ไม่อยู่ กอปรกับวันน้ีไม่มีเร่ืองอ่ืนใด ในจวน

ข้าหลวงนอกจากทหารเฝ้าหน้าประตูใหญ่และดูแลความปลอดภัยแล้ว 
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ก็ไม่มใีครอืน่อกี

เม่ือครู่ตอนเกาลั่วเสินอยู่ท่ีประตูเมืองไม่กล้าเอะอะโวยวาย ด้วย 

กลวัจะถูกทหารได้ยิน ระหว่างทางก็กลวัจะท�าให้ชาวบ้านทีเ่พ่ิงมาอยู่ทีน่ี่ 

ได้ไม่ก่ีวันต้องตกอกตกใจ

รอเข้ามาในจวนข้าหลวงท่ีว่างเปล่าโหรงเหรง ไม่เห็นแสงไฟแม้แต่

ครึง่ดวง ในทีส่ดุเกาลัว่เสนิก็ไม่มอีะไรต้องห่วงพะวงอกี

ตัง้แต่หน้าประตใูหญ่ถึงลานด้านหลงั ตลอดทางนางด่าทอเขา ตเีขา 

ไม่หยุด สัง่ให้เขาวางนางลง

เขาไม่พูดอะไรสักค�า เพียงโอบรัดนางไว้แน่น ฝีเท้าเร็วขึ้นทุกที

ฉับพลันนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บแปลบขึ้นมาที่หัวไหล่

นางเห็นว่าการต่อต้านขัดขนืไร้ประโยชน์ จงึอ้าปากคล้ายสตัว์ตวัเลก็ 

ทีฟั่นซีเ่ลก็แหลมคมเพ่ิงข้ึนกัดเข้ามาในเน้ือหนงัของเขา

ราตรกีาล บนขอบฟ้ามดืมดิทีอ่ยู่ไกลโพ้นมสีายฟ้าแลบแปลบปลาบ  

มเีสยีงฟ้าร้องดังแว่วมา อากาศท้ังร้อนท้ังอบอ้าว

จวนข้าหลวงท่ีรอบด้านกว้างโล่งไร้ผูค้น มดืมดิ ทัง้ยังเจอืความรกร้าง 

อยู่หลายส่วน

ในอ้อมแขนหลี่มู่ยังมีหญิงสาวที่ดิ้นไม่หยุด โมโหฮึดฮัดด่าเขา 

มาตลอดทาง

"ต�่าช้า! ไร้ยางอาย!"

นางเป็นหญิงสาวที่เขารัก

ค�่าคืนวันหน่ึงในช่วงฤดูร้อน ชายหนุ่มหญิงสาวอยู่กันตามล�าพัง 

น่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

เขารูส้กึต่ืนเต้นฮกึเหิมขณะอุม้นางเข้ามาในลานเรอืน เดินไปข้างหน้า 
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อกีไม่กีก้่าวก็จะถึงประตเูรอืนบานน้ันแล้ว จู่ๆ  ถูกนางกัดเข้าเช่นนี ้ โลหติ 

ทัว่ร่างเขาก็ย่ิงเดอืดพล่าน

กระทัง่ระยะทางไม่ก่ีก้าวสุดท้ายท่ีเหลอือยู่ เขาก็รูส้กึว่าออกจะรอไม่ไหว

แล้ว

เขาวางนางลงตรงน้ัน ปล่อยให้ฟันแหลมๆ ของนางกัดหวัไหล่ของตน 

เพียงย่ืนแขนออกไปรวบแขนสองข้างรวมทัง้ล�าตวัของนางกดไว้กับเสาระเบยีง

ต้นหนึง่ท่ีอยู่ด้านข้าง มอือกีข้างหน่ึงก็ไม่ได้อยู่ว่าง เริม่ปลดสายรดัเอวผ้าแพร

ของนาง

เกาลัว่เสนิทีน่่าสงสารล�าบากไม่น้อยกว่าเท้าท้ังสองจะได้สมัผสัพ้ืน 

ทว่ายังไม่ทันตัง้สตก็ิพบว่าตนถึงกับถูกเขาปฏิบัติด้วยเช่นนี้

นางถอนปากออกมาจะด่าเขาอีก แต่เพ่ิงจะอ้าปากก็ถูกริมฝีปาก 

ของเขาท่ีควานหามาถึงจมุพิตเข้าทนัที

นางสะบัดหน้าไม่หยุด ในปากส่งเสียงอูๆ ต่อต้านขัดขืน

เขาไม่เพียงไม่หยุด กลับย่ิงก�าเริบเสิบสาน ไม่นานนางก็ไม่อาจ

ขยับเขยื้อน เพียงเหลือสองขาที่ยังเคลื่อนไหวได้

นางคิดจะเตะเขา ซึ่งก็ได้แต่ขัดขืนด้วยวิธีเช่นนี้แล้ว ไหนเลยจะรู้ 

นางเพิ่งจะยกขาเขาก็คล้ายรู้ถึงเจตนาของนางรีบยับยั้งนางไว้ทันที

สุดท้ายแม้แต่สองขาของนางก็ถูกตรึงไว้กับเสาแน่น

เกาลัว่เสนิก็ถูกเขาใช้ก�าลังควบคมุอยู่ในลานมดืเช่นน้ี ถูกบงัคบัให้รบั

จมุพิตทีใ่กล้เคยีงกับการบ้าคลัง่จากเขา

แต่นางไม่อยากได้แม้แต่น้อย นี่ไม่ใช่สิ่งที่นางปรารถนาในเวลานี้

นางแทบจะถูกหลี่มู่ท�าให้โมโหจนร้องไห้แล้ว

ในที่สุดนางก็เลิกดิ้นรนอย่างสิ้นเชิง เพียงหลับตาลง แล้วร้องไห้ 
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ออกมาจริงๆ

บุรุษผู้น้ันคล้ายรู ้สึกได้ถึงความผิดปกติของนางแล้วจึงหยุดลง 

พลางเงยหน้าขึ้นมาช้าๆ

"อาหมี..."

เขาเรียกนางที่ข้างหูคล้ายหยั่งเชิง

มอืทีเ่มือ่ครูยั่งรงัแกนางอย่างอุกอาจข้างน้ันย่ืนมาท่ีใบหน้าของนาง 

คล้ายคดิจะลบูไล้หยาดน�า้ตาบนแก้มของนาง

เกาลั่วเสินเบี่ยงหน้าหลบมือข้างน้ัน หล่ังน�้าตาต่อไป พูดด้วย 

ความโกรธ "หลี่มู่! ถ้าท่านยังกล้าไร้มารยาทต่อข้า ข้า..."

เดิมนางคิดจะพูดว่า 'ข้าจะไม่สนใจท่านอีกแล้ว'

แต่มาคิดอีกที ค�าพูดนี้คล้ายไม่ถูกต้อง

เดมินางก็ไม่คดิจะสนใจเขาอกีแล้ว แต่ถ้าไม่พูดเช่นน้ี แล้วควรพูด 

ขูข่วญัเขาเช่นไรกัน ยามกะทนัหนันางถึงกับคิดไม่ออก

นางชะงักค้างไปทันที ในใจยิ่งโกรธตนเองที่ใช้การไม่ได้

ถูกเขาข่มเหงรงัแกเช่นนี ้ นอกจากร้องไห้แล้ว ถึงกับไม่มวีธีิอืน่เลย  

นางจงึเปลีย่นค�าพูดใหม่

"ท่านอยากให้ข้าไป ข้าก็ได้แต่ไป กระท่ังข้าวิงวอนขอร้องท่านเช่นน้ัน 

ก็ยังอยู่ไม่ได้! ประเดี๋ยวเปลี่ยนใจจะให้ข้าอยู่ก็ท�าเร่ืองที่ไม่มีเหตุผลเช่นน้ี 

ออกมา! ท่านเห็นข้าเป็นใครกัน อาศัยอะไรมาท�ากับข้าเช่นนี ้ เรยีกกต้็องมา  

ไล่ก็ต้องไปหรอื!"

นางตะโกนจบก็หลับตาลงร้องไห้ออกมาอีก เสียงร้องมีเพียง 

ความเศร้าเสียใจยิ่ง

หลีมู่น่ิ่งไปชัว่ขณะ ฉบัพลนัก็ช้อนตัวนางขึน้มาอุม้อกีครัง้ เดนิมาถึง
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หน้าประต ู เขายกเท้าเตะประตใูห้เปิดออกพานางไปนัง่ท่ีข้างเตยีง ตนเองไป 

จดุโคมไฟ

แสงจากโคมไฟค่อยๆ สว่างขึ้นมา ขับไล่ความมืดในห้อง

เกาลั่วเสินนั่งอยู่ข้างเตียงเห็นเขาเดินมาที่ตน นางก็รีบขยับคอเสื้อ 

ท่ีถูกเขาท�าจนยุ่งเหยิงเมือ่ครูใ่ห้ด ีผกูสายรดัเอวกระโปรงให้แน่น คดิจะยนืขึน้ 

เพ่ือหลบหลกีเขา

มือกลับถูกเขาจับไว้แล้ว

"อาหมี ล้วนเป็นความผิดของข้า เจ้าอยากตีก็ตีได้เลย อยากกัด  

ข้าก็จะให้เจ้ากัด"

ในน�า้เสยีงทีเ่ขาพูดออกมาเตม็ไปด้วยการประจบเอาใจ จบัมอืนางไว้ 

จะยกขึน้มาฟาดตนเอง

เกาลัว่เสนิไม่แม้แต่จะเหลอืบตาขึน้ นางดงึมอืกลบัมา เชด็ๆ แก้ม 

ท่ียังมนี�า้ตาตดิอยู่หลายหยด เอยีงตวัไปไม่มองเขา เพียงพูดเสยีงเย็นชา 

"ท่านบอกให้คนเปิดประตเูมอืงเสีย ให้ต้าซยงของข้าเข้ามา! ข้าตัดสนิใจแล้วว่า

จะต้องกลบัไป!"

นางพูดจบ ครู่ใหญ่ไม่ได้ยินเขาตอบจึงลุกจากข้างเตียงข้ึนมายืน  

หมนุตัวจะเดนิออกไปข้างนอก

เวลานีก้ลบัได้ยนิเขาเอ่ยขึน้ "อาหม ี ข้าไม่ได้โกหกเจ้า ต้าซยงของเจ้า 

ไปแล้ว เขารูข้้าจะรัง้ตวัเจ้าไว้ เขาไม่อาจพาเจ้าไปได้ อีกท้ังข้าเอาจดหมาย 

ให้เขาไปฉบบัหนึง่ ขอให้เขาช่วยมอบให้เยวีย่ฟู่ ถือเป็นค�าอธิบายของข้า 

ต่อเยว่ียฟู่"

เกาลั่วเสินหยุดฝีเท้า หันหน้ากลับมา

สหีน้าของเขาจรงิจงัย่ิง ท่าทางบุม่บ่ามมทุะลท่ีุเอาแต่ข่มเหงรงัแกนาง 
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เมือ่ครูก่่อนไม่มใีห้เห็นแล้ว

เกาลั่วเสินหมุนตัวมา "ข้ารู้ ท่านมีปณิธานอันย่ิงใหญ่ ทั้งดึงดัน 

ไม่ฟังเสยีงใคร ท่านเองก็ดูเบาอาเหยียของข้า เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว มาบดันี้

ท่านยังจะมอีะไรต้องอธิบายกับเขาอีก"

"อาหม ีจะให้ข้าฝืนใจท�าตามการจดัการของเยว่ียฟู่เพ่ือจะร้ังเจ้าอยู่

ข้างกายข้า ข้าท�าไม่ได้จรงิๆ แต่ข้าสามารถรบัปากเจ้า วันหน้าไม่ว่าเมือ่ใด  

ขอเพียงราชส�านักไม่กระท�าการบบีบงัคบั ไม่ขัดขวางการยกทัพไปปราบปราม

ทางเหนือของข้า ข้าหลี่มู่ก็จะไม่เป็นฝ่ายต่อต้านราชส�านักก่อน จะเป็น 

ขนุนางของต้าอว๋ีตลอดไป"

เขามองจ้องนาง เอ่ยอย่างเน้นย�้าทีละค�า

"เช่นนี้เจ้าคงวางใจได้แล้วกระมัง"
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