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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



น้อยเรื่องของมากกว่ารักที่เราจะได้เห็นพล็อตพระเอก-นางเอกท่ี 

หย่าขาดกันไปกลับมาพบเจอกันอีกอย่าง 'จอมอหังการผู้น้ีคือสามีข้า' นะคะ 

ตอนพวกเขาแต่งงานก็มีภาพความผูกพันของพวกเขาน้อยเหลือเกิน แต่หลัง

กลับมาพบกันอีกครา คล้ายทั้งสองคนได้เรียนรู้และท�าความรู้จักตัวตนของ

แต่ละคนกันใหม่ ซึ่ง 'ซานจง' ที่ 'จ่างซุนเสินหรง' ได้รู้จักใหม่นี้ก็ช่างอหังการ

เหลือเกิน คอยแต่หาทางสนิทสนมใกล้ชิดกับนาง และยังโมโหหึงใส่ชายอื่น 

ที่ท�าท่ามีใจให้นางอีก ราวกับกลัวหัวใจนางจะไม่เต้นแรงเพราะเขา!

นอกจากนางต้องรับมือกับจอมอหังการแห่งโยวโจวแล้ว นางยังต้อง

ประสบปัญหาส�ารวจภูเขา คราวนี้จ่างซุนเสินหรงต้องออกไปส�ารวจภูเขา 

ถึงนอกด่าน ซึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยข้าศึกศัตรู หากเพลี่ยงพล�้าไปก็ถึงคราวสิ้นชีวี

ได้เลย

อีกอย่าง รอให้ภารกิจท่ีโยวโจวสิ้นสุดเมื่อไหร่ จ่างซุนเสินหรงก็ต้อง 

เดินทางกลับบ้าน จากนี้นางกับอดีตสามีลาจากกันตลอดกาล นางอยู่ฉางอัน 

ส่วนเขาอยู่โยวโจว สกัวันนางก็ต้องแต่งงานกับบรุษุอืน่ เดมิทีชวิีตนางควรเป็น

เช่นนั้น แต่เมื่อค�าว่า 'แต่งงานกับข้าอีกครั้ง' หลุดออกมาจากปากของเขาแล้ว 

ภาพในอนาคตที่นางนึกไว้ก็เปลี่ยนไป 

สุดท้ายจ่างซุนเสินหรงจะตัดสินใจตอบรับค�าขอแต่งงานครั้งใหม่จาก

อดตีสามหีรอืไม่ แล้วจะมปัีญหาใดระหว่างส�ารวจภูเขาทีน่อกด่านเกิดขึน้บ้าง 

ไปร่วมติดตามต่อกันได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"หรือว่าจนถึงบัดนี้เจ้ายังไม่เคยคิดจะมาจริงจังกับข้าเลย"

ริมฝีปากจ่างซุนเสินหรงขยับเล็กน้อยทันทีแล้วก็เม้มไว้ ก่อนจะ 

เอ่ยปากอีกครั้ง "อย่างไรถึงเรียกว่า 'จริงจัง' "

"แต่งงานกับข้าอีกครั้ง กลับมาเป็นสามีภรรยากัน"

จ่างซุนเสินหรงตกตะลึง แล้วค่อยปิดปากลงช้าๆ นางไม่เคยคิด 

มาก่อนว่าประโยคนี้จะออกมาจากปากของเขาได้ ทั้งยังเข้าหูนางโดย

ไม่ทันได้ตัง้ตวัอกี ชัว่ขณะนัน้ในดวงตานางเหลอืเพียงใบหน้าทีด่หูนกัแน่น

ลึกล�้าของเขาเท่านั้น จนลืมไปแล้วว่าตนเองก�าลังคิดอะไร

ตาของซานจงหลบุลงต�า่ ในดวงตาด�ามดืไปหมด เขาปล่อยนางแล้ว 

"เจ้าไม่เคยคิด"



 โจวจวิน  แม่ทัพรักษาเมืองถานโจว ใบหน้าขาวนัยน์ตา

เล็กเรียว ไม่ชอบหน้าซานจง

 จ้าวฝูเหมย  น้องสาวบุญธรรมของจ้าวจิ้นเหลียน มีฝีมือ 

ด้านสมุนไพร แอบชอบซานจงมาหลายปี

 ซานอิง  ญาติผูน้้องร่วมตระกูลของซานจง ชอบแต่งกาย

ปลอมเป็นบุรุษ ห้าวหาญเกินสตรีทั่วไป

 ซานเจา  น้องชายคนเล็กของซานจง ติดตามกองทัพ 

มารักษาการณ์อยู่ในแถบเหอตง เคารพนับถือ 

ซานจงมาก

 ตู้ซินหน ู  มาจากตระกูลในย่านบณัฑิตของฉางอนั ดดีพิณ

คงโหวได้ ถูกพวกพ่อค้ากักตัวไว้ท่ีนอกด่าน

 เว่ยเซินอู ่  นกัโทษอกุฉกรรจ์ในคกุใหญ่ของโยวโจว ถูกส่งไป 

ใช้แรงงานในเหมอืง ชอบเอ่ยวาจาเสียดสีแดกดัน 

ซานจง

 จย่าเฉินซาน  นกัโทษอกุฉกรรจ์ในคกุใหญ่ของโยวโจว ถูกส่งไป 

ใช้แรงงานในเหมอืง เส้นผมหลายเส้นหงอกเป็น

สีขาวเทา นิสัยสุขุม
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เทอืกเขาของเขาว่ังจีท่ี้ทอดยาวต่อกันปรากฏเป็นแนวจากตะวนัออก 

ไปตะวันตก ด้านหนึง่ยาวจรดทางตะวันออกรมิฝ่ังแม่น�า้ ด้านหนึง่ทอดไป 

ทางแนวชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ ซุ่มซ่อนอยู่ในพ้ืนที่โยวโจวอย่าง

เงียบเชียบ ม้าเร็วสองตัวตัดผ่านป่าในภูเขา ไล่ตามกันไปจนถึงพื้นที่แล้ว

ก็หยุดลง

ซานจงลงจากม้า "ลงมาเถอะ ข้างหน้ามีแต่ต้องเดินไปเท่านั้น"

จ่างซุนเสินหรงลงจากม้าตามเขา 

ด้านหลังของพวกเขามีหูสืออีน�าทหารม้ากองหนึ่งหยุดอยู่ไกลๆ  

นั่นเป็นค�าสั่งของซานจงที่ให้พวกเขาท�าหน้าที่คอยฟังค�าสั่งอยู่แนวหลัง  

หากเกิดสถานการณ์ใดขึ้นกะทันหันจะได้รับมือได้ทันท่วงที

จ่างซุนเสนิหรงมองไปด้านหน้า ตรงเบือ้งหน้าเป็นเส้นทางท่ีราบเรยีบ 

ไปหมด หญ้าคาเพ่ิงเริ่มแตกยอดในฤดูใบไม้ผลิ เอนไหวตามสายลม 

45
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เป็นกอๆ เห็นอยู่ชัดเจนว่าสามารถข่ีม้าตรงเข้าไปได้ แต่ไม่รู ้เหตุใด 

เขาจึงบอกว่าเดินไปได้เท่านั้น นางเดาว่าน่าจะเพราะมีการจัดเตรียม 

แนวป้องกันเอาไว้ ก็เลยท�าตามค�าพูดเขาโดยปล่อยบังเหียนม้าแล้ว 

เดินเท้าเข้าไป

เชิงเขาที่นางต้องการจะไปจ�าต้องข้ามผ่านตรงนี้แล้ววนกลับไปท่ี

ด้านน้ัน เท้าเพ่ิงจะเหยียบไปบนหญ้าคาแถบน้ันด้านหลังก็มเีสยีงฝีเท้าดงั 

อย่างรบีร้อนเข้ามาถึง เอวพลนัรูส้กึตึงวบูขึน้ทันท ีซานจงตวัดตวัคราเดยีว 

ก็ดึงนางกลับไปทางด้านหลังแล้ว

บริเวณท่ีใต้เท้าของนางก�าลังเหยียบผ่านพ้ืนยุบลงไปช่วงหนึ่ง  

เผยให้เห็นไม้แหลมปักอยู่ข้างล่างถ่ียิบ ที่แท้เป็นกับดัก นางมองซานจง 

อย่างตกใจทันใด

ซานจงปล่อยเอวนาง แล้วจับท่ีข้อมือนางอีกคร้ัง "เจ้าเดินไป 

พร้อมกับข้า"

จ่างซุนเสินหรงระบายลมหายใจช้าๆ เดินอยู่ทางด้านขวาของเขา

ตัดผ่านไปพร้อมกัน เขาเหยียบหนึ่งก้าว นางก็เหยียบตามหนึ่งก้าว

บริเวณนั้นดูไปแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากบริเวณอื่นเลยแท้ๆ  

แต่เขากลับรู้ว่าควรจะวางเท้าลงตรงจุดใดอย่างกระจ่าง แต่ละก้าวที ่

เหยียบลงไปล้วนปลอดภัยไร้อันตราย ไม่มีกับดักปรากฏขึ้นอีก เพียงแต่

ทางคดเคีย้วมากเหลอืเกิน จ่างซนุเสนิหรงถูกเขาจบัข้อมอืเอาไว้ จงึตามตดิ 

อย่างใกล้ชิดมาก หลังจากสังเกตก็พบว่าทางที่เดินผ่านไปความจริงแล้ว

เป็นเพียงเส้นทางที่แคบเล็กมากๆ สายหนึ่งเท่านั้น

นางเงยหน้าขึน้พูดว่า "มน่ิาล่ะ ท่านถึงบอกว่าพาข้ามาได้แค่คนเดยีว 

เท่านั้น"
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เท้าของซานจงก้าวออกจากขอบเขตนัน้แล้วหันกลบัมาดงึนางทนัที 

"อย่าเสียสมาธิ"

ป่าเขาเป็นสถานที่ท่ีลักลอบเข้ามาได้ง่ายท่ีสุดตลอดมา เทือกเขา 

สงูตระหง่านก็ไม่ยกเว้น ในภูเขาท่ีอยู่ตดิกับชายแดนน้ีจงึมกัีบดกักีดขวางซึ่ง 

ท�าขึน้โดยจวนบญัชาการทหารอยู่แทบจะทัว่ทกุหนแห่ง นีเ่ป็นเพียงหนึง่ใน 

กับดักเหล่านั้น คนท่ีพามาด้วยหากย่ิงมากก็จะย่ิงยุ่งยาก แค่ผ่านไป 

ทีละคนๆ ก็ต้องสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงเป็นอย่างมากแล้ว

เท้าข้างหน่ึงของจ่างซุนเสินหรงเหยียบตามออกไปพลางระบาย 

ลมหายใจอย่างโล่งอก

เขามองนางอย่างติดจะขบขันอยู่บ้าง แล้วก็กระตุกข้อมือของนาง

เล็กน้อย "ข้างหน้ายังมีอีกช่วงหนึ่ง"

เดินต่อไปข้างหน้าอีกก็มีหล่มโคลนอย่างที่จ่างซุนเสินหรงเคยเห็น

มาก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้น มีความกว้างอยู่หลายจั้ง ท้ังข้างหน้าข้างหลัง

ล้วนมองไม่เห็นปลายสายต้นสาย แล้วก็ไม่รู้ว่ายาวเท่าไรด้วย คราวนี้

แม้แต่ก้อนหินที่ใช้ล่อศัตรูให้เดินเข้าสู่ส่วนลึกก็ไม่มี มองไม่เห็นเลยว่า 

จะมีหนทางที่สามารถผ่านไปได้

เวลานีซ้านจงถึงได้ปล่อยข้อมอืนางและชีไ้ปท่ีข้างหน้า "เดนิออกไป

ที่ข้างนอกก็อยู่บนเส้นเขตแดนแล้ว"

จ่างซุนเสินหรงมองไปทางด้านน้ัน "แล้วจะอย่างไรเล่า มาถึง 

ที่นี่แล้วจะถอยกลับได้หรือ"

ซานจงพินิจดูนาง ทันใดนั้นก็เริ่มปลดเข็มขัด "รอประเดี๋ยว"

จ่างซนุเสนิหรงมองดเูขาอย่างประหลาดใจ แล้วก็เหน็เขาปลดเข็มขัด 

ออกมา แม้แต่เกราะแขนเกราะเอวกป็ลดออกจนหมดสิน้ ถึงข้ันถอดเสือ้ 
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ชาวหอูอกอีกด้วย บนร่างเหลือเพียงเสื้อตัวกลางกับกางเกงแบบชาวหู 

หยุดยืนอยู่ห่างจากหล่มโคลนอยู่หลายจั้ง

เขานั่งยองๆ ลงไปข้างหล่มโคลน ดึงแขนเสื้อข้ึน แล้วย่ืนแขนขวา

ลายพร้อยจุ่มลงไปในหล่มโคลน ยิ่งจุ่มก็ยิ่งลึก พอถึงตอนหลังทั้งตัวคนก็

เอนจุม่ไปจนต�า่ ยันเข่าข้างเดยีวไว้กับพ้ืน มอืหนึง่ค�า้ยันอยู่รมิหล่ม คล้ายว่า 

ก�าลังดึงบางอย่าง และก็ดึงขึ้นมาในทันที

โคลนสาดกระเซ็น ในหล่มโคลนมีไม้กระดานโผล่ออกมาแผ่นหนึ่ง 

ชั้นโคลนที่ปกคลุมอยู่บนนั้นก�าลังไหลร่วง ซานจงลุกขึ้นยืน สลัดแขนที่

เปื้อนโคลนไปทั้งแขนคราหนึ่ง "ข้ามไปสิ"

จ่างซุนเสินหรงมองๆ ดูเขาแล้วก็ยกชายกระโปรงขึ้น เท้าข้างหน่ึง

เหยียบลงไปก่อน เมื่อไม่รู้สึกว่าลื่นเกินไปถึงได้เดินไปข้างหน้า

ซานจงเดนิเข้ามา ก�าลงัเดินตามอยู่ด้านหลงันางนีเ้อง พอเหน็ใต้เท้า

ของนางลืน่ไถลมอืก็ย่ืนออกมาทนัท ีแต่นางกก็ลบัมายนือย่างมัน่คงได้ใหม่ 

อีกครั้งในฉับพลัน แล้วเดินข้ามแผ่นไม้นั่นตรงดิ่งไปข้างหน้า

เขาฉีกยิ้มมุมปาก หดมือกลับมา

ในทีส่ดุจ่างซนุเสนิหรงกเ็หน็อีกมมุหนึง่ของเขาว่ังจีอ้ย่างชดัเจนแล้ว 

เทือกเขาที่สูงตระหง่านประหนึ่งจะทะลุเข้าไปในหมู่เมฆเขียวชอุ่ม ต้นไม้

หนาแน่นเรยีงรายกันไปไม่สิน้สดุ แผ่จากตรงหน้าของนางยืดยาวออกไป

ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงนั้นคือก�าแพงด่านช่วงหนึ่งท่ีดูเหมือนงู 

เหมอืนมงักรคดเคีย้วยึดครองพ้ืนท่ีอยู่ ก�าแพงด่านทีก่่อสร้างไปตามแนวภูเขา 

ดเูหมอืนถกูตดัขาดตรงแนวเขาช่วงนัน้ แสดงให้เหน็ว่ายังมแีนวเทอืกเขา

ที่นอกก�าแพงด่านอีกช่วงหนึ่งซึ่งผิดไปจากความคาดหมายของนาง

"เขาลูกนี้ทอดข้ามแนวชายแดนหรือ" นางหันมาถาม
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"อืม" ซานจงตอบรับค�าหนึ่ง แล้วก็เตือนนางว่า "ที่นี่ในรัศมีร้อยก้าว

ล้วนปลอดภัย เจ้าสามารถเดินไปรอบๆ ดูได้โดยไม่ต้องกังวล" พูดจบก็

เดินไปที่อีกด้านหนึ่ง

จ่างซุนเสินหรงหันกลับไปมองแนวก�าแพงด่านนั่นอีกคร้ัง ในมือ 

คลี่ม้วนหนังสือออกมาดูอยู่ก่อนแล้วพลางครุ่นคิดอย่างเงียบๆ ตามที่

ค�านวณออกมาการเปลี่ยนแปลงล้วนอยู่ที่นี่ แต่คิดไม่ถึงว่าจะเห็นภาพ

โดยสมบูรณ์ทั้งหมดไม่ได้ ถึงกับยังมีแนวเทือกเขาที่นอกก�าแพงด่านอีก 

นางเดนิไปรอบๆ อย่างช้าๆ ส�ารวจภมูลิกัษณ์โดยรอบไปทีละชุน่ๆ ไตร่ตรอง 

ถึงทิศทางของสายแร่ แล้วก็มองไปทางแนวก�าแพงด่านด้านน้ันซ�้าแล้ว

ซ�้าอีก

รอจนส�ารวจภูมิลักษณ์ตรงบริเวณนี้เสร็จสิ้นไปรอบหน่ึง จ่างซุน

เสินหรงถึงได้พบว่าซานจงท่ีเมื่อครู่เดินจากไปยังไม่กลับมา นางยังจ�า 

ทางที่เขาเดินไปก่อนหน้านี้ได้ จึงเดินไปหาตามทิศทางนั้น

ยังคงอยู่ในรศัมร้ีอยก้าวท่ีเขาบอกอยู่ จงึไม่จ�าเป็นต้องกังวลถึงกับดกั  

จ่างซุนเสินหรงเหยียบกอหญ้าคาที่กึ่งแห้งกึ่งเขียวเดินไปข้างหน้า ค่อยๆ 

ได้ยินเสียงน�้าไหล พอเดินอ้อมต้นไม้เตี้ยๆ สองต้นก็เห็นล�าธารไหลรินอยู่

สายหนึ่ง

ซานจงน่ังหันหลังให้นางอยู่ที่ริมล�าธาร ชุดชาวหูกับเข็มขัดหนัง 

ถูกถอดมากองไว้ท่ีข้างเท้า เขาล้างคราบโคลนท่ีตดิอยู่บนแขนขวาออกไป 

จนสะอาด แขนเสื้อของเสื้อตัวกลางที่ถอดออกมาก็ถูกขย้ีแล้วจุ่มลงไป 

ในน�า้จนเปียกโชกเป็นวงกว้าง ก่อนจะถูกบิดน�้าออก

จ่างซนุเสนิหรงมองเหน็แผ่นหลงัเปลอืยเปล่าของเขาในทนัที ไหล่บ่า 

ที่หนากว้าง กล้ามเน้ือดูผ่อนคลาย เรื่อยลงไปด้านล่างก็คือช่วงเอวสอบ
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แคบแน่นกระชับที่อยู่ในกางเกงชาวหู แนวเส้นเอวด้านข้างเผยออกมา

ครึ่งหนึ่ง...

นางตะลึงงันไปอย่างอดไม่อยู่ กลางวันแสกๆ กลับมาเห็นเรือนร่าง

ของบุรุษโดยไม่ทันตั้งตัว เพียงแค่ไหล่กับแผ่นหลัง ร่างกายที่ประหนึ่ง 

ถูกวาดข้ึนมาก็สะกิดให้นางนึกถึงความฝันลึกลับท่ีอยู่ภายในก้นบึ้งของ 

จิตใจอีกครั้ง

ซานจงรู้สึกตัวแล้วหันขวับกลับมาทันที

จ่างซุนเสินหรงพลันประสานสบเข้ากับสายตาของเขาในฉับพลัน 

ดวงตาไหวระริกไปวูบหนึ่งอย่างช่วยไม่ได้ ก่อนหมุนตัวแล้วเดินจากไป

ซานจงมองดแูผ่นหลงัของนาง ก่อนสะบดัเสือ้ตวักลางท่ีบดิหมาดๆ 

ในมือแล้วสวมลงบนร่างพลางลุกขึ้นยืน

จ่างซุนเสินหรงเพ่ิงจะอ้อมต้นไม้ต้นหนึ่งก็ถูกเงาร่างของบุรุษ 

ก้าวเข้าขวางเอาไว้อย่างรวดเร็ว

ซานจงขวางอยู่ตรงหน้านาง "เจ้าวิ่งหนีอะไร"

จ่างซุนเสินหรงย่อมไม่อาจบอกได้ว่านึกถึงความฝันนั้นข้ึนมา  

ทุกๆ ครัง้ล้วนเป็นเพราะเขาชกัน�าให้เกิดขึน้ นางไม่เชือ่หรอกว่าบรุษุผูน้ัน้ 

ก็คือเขา ไม่มีวันเป็นไปได้อย่างเด็ดขาดว่าคือเขา!

พอคิดต่อไปในใจก็เกิดความหงุดหงิด นางจึงเบนสายตาหนีอย่าง

เฉยเมย "ใครบอกว่าข้าวิ่งหนีล่ะ"

"ข้าบอก" ซานจงย้ิม มองร่างกายตนเองแวบหนึง่ "เกิดเขินอายข้ึนมา 

แล้ว? ข้านึกว่าเจ้ามเีล่ห์เหลีย่มมากเพียงนัน้ ความใจกล้าก็จะต้องมากมาย 

มาตลอดเสียอีก"

จ่างซนุเสนิหรงตวดัสายตาไปจ้องมองสายตาท่ีแฝงแววย่ัวเย้าของเขา 
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ในทันท ีคนผูน้ีเ้ลวร้ายถึงรากเหง้าเสยีจรงิๆ ถึงกับยังกระหย่ิมย้ิมย่องได้อกี  

"ท่านบอกว่าใครมีเล่ห์เหลี่ยมมาก?" นางแค่นเสียงเฮอะเบาๆ แล้วเดิน

เข้าไปใกล้เขาขึ้นอีกก้าวหนึ่ง "ตาข้างใดของท่านที่เห็นว่าข้าวิ่งหนี"

ซานจงหลุบตามองนางทันที จู่ๆ ก็ย่ืนมือมาโอบเอวของนางแล้ว 

ดึงเข้าหา

จ่างซุนเสินหรงชนเข้ากับแผ่นอกแน่นตึงแข็งแกร่งในทันใด สัมผัส

ถูกสาบเสือ้ตวักลางของเขาทียั่งหมาดและเปิดอ้าอยู่เลก็น้อย ได้ยินเสยีง

เขาถามอยู่ข้างหูว่า "แล้วตอนนี้ล่ะ"

นางตะลึงไปนิด ลนลานไปเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัว แต่แล้วก็สงบลงได้ 

มือคว้าจับสาบเสื้อของเขาเอาไว้ "ตอนนี้มีอันใด"

ฉบัพลนัเอวนางก็รูส้กึตงึเพราะมอืของเขารวบเข้ามาแน่น ตามด้วย

สัมผัสร้อนวูบข้างหูทันทีเนื่องจากริมฝีปากของเขาเข้าแนบชิด

ลมหายใจของจ่างซนุเสนิหรงถ่ีกระชัน้ข้ึนอย่างกะทนัหัน ก�าสาบเสือ้ 

ของเขาเอาไว้แน่น ใบหน้าถูกกดให้เบนไป มองเห็นแขนของเขารดัอยู่บน

เอวของนาง แขนเสือ้ข้างท่ีเปียกชืน้นัน้งออยู่ รอยสกัลายพร้อยเผยออกมา 

ครึง่หนึง่ มหียดน�า้เกาะอยู่ และเพราะเขาออกแรงโอบรดัมากเส้นสายของ

ท่อนแขนจึงปรากฏชัด

นางถอนหายใจเบาๆ แล้วพูดว่า "ท่านนั่นแหละที่มีเล่ห์เหลี่ยม..."  

จากนั้นเสียงก็ขาดหายไปกะทันหัน เพราะนางกัดริมฝีปาก

ซานจงขบที่ติ่งหูนางพร้อมส่งเสียงหัวเราะ แทะโลมอย่างอุกอาจ 

หาใดเปรยีบ ประหน่ึงเป็นการตอบกลบั ศรีษะย่ิงก้มต�า่ลง แนบชดิรมิใบหู 

แล้วจุมพิตไปที่ด้านข้างใบหน้าอย่างหนักหน่วง

แก้มท่ีโผล่ออกมาครึง่หน่ึงของจ่างซนุเสนิหรงร้อนฉ่าทันท ีปากของ
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บุรุษเหตุใดถึงได้ร้อนลวกปานน้ีได้ จากติ่งหูของนางไล่ระเรื่อยมาจนถึง 

ด้านข้างของใบหน้าคล้ายถูกขบชิม ร้อนฉ่าจนแสบลวกผิวไปหมด

นางถึงขั้นรู้สึกเจ็บขึ้นมาเล็กน้อย ตอนท่ีเกือบเบือนหน้าหนีแล้ว 

ถูกจับคางเอาไว้

มือข้างหนึ่งของซานจงดันใบหน้าของนางออกไป

ในหูพลันได้ยินเสียงกีบเท้าม้า เขาหยุดการกระท�าลงแล้ว ทว่า

สายตายังคงจับจ้องอยู่ที่ริมฝีปากของจ่างซุนเสินหรง

แก้มของจ่างซุนเสินหรงแดงระเรื่อ นางปรายตามองเขา ร่างกาย 

อ่อนระทวยแนบชิด ทรวงอกสะท้อนขึ้นๆ ลงๆ เป็นระลอก

"พวกเราโอ้เอ้เสยีเวลานาน พวกเขาก็เลยมาตามหาแล้ว" ท่อนแขน

ที่โอบเอวนางอยู่คลายออกแล้ว แต่เสียงยังคงแผ่วทุ้มนุ่มลึก

หูสืออีน�าทหารมารออยู่ที่ด้านหลังตามค�าสั่ง แต่ก็มองดวงอาทิตย์ 

อยู่ตลอดเวลา จนรู ้สึกว่านานเกินไปแล้วจริงๆ คุณหนูเอาแต่ใจตัว 

ไปดูภูเขาแค่นี้คงจะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกกระมัง เขาก็เลยสั่งให้ 

คนขี่ม้าเข้าไปดูสถานการณ์

จากนัน้ก็เหน็สองคนนัน้เดินมาจากทางด้านรมิชายแดนนัน่ ต่างคน

ต่างจูงม้าอยู่ คุณหนูเอาแต่ใจตัวเดินอยู่ด้านหน้า ด้านหลังตามมาด้วย

ท่านหัวหน้าของพวกเขา ชุดชาวหูบนร่างสวมใส่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยนัก  

เกราะแขนและเกราะเอวล้วนยัดอยู่ใต้อานม้า ปกเสือ้เปิดอ้าออกอยู่เลก็น้อย

หสูอือรีูจ้กัสภาพของพ้ืนท่ีบรเิวณน้ีดี จงึคาดเดาว่าซานจงคงจะเป็น

คนไปขยับกลไกกับดักด้วยตนเอง คราวนีจ้งึไม่ได้คิดอะไรมากมาย พอลง 

จากม้าก็สั่งให้คนไปจัดการปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณท่ีพวกเขาเดินผ่านให้

กลับสูส่ภาพเดมิก่อน รอจนพวกเขาเข้ามาใกล้แล้วจงึได้ถามอย่างรวดเร็ว 
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"ไม่มีเรื่องใช่หรือไม่ ท่านหัวหน้า?"

ซานจงกวาดตามองเขาแวบหน่ึง "ในเมื่อข้าไม่ได้เรียกมาซักถาม

เจ้าว่ามีเรื่องหรือไม่เล่า"

หสูอือีท่ึมท่ือไปแล้ว วาจาน้ีฟังแล้วไม่ถูกต้อง เหมอืนว่าเขาไม่ควรมา  

เขาจงึถอยไปสองก้าวเปิดทางให้พลางย้ิมจดืเจือ่น "เช่นน้ันน่าจะไม่มเีร่ือง 

อะไร"

ซานจงไปดูจ่างซุนเสินหรง นางเหยียบโกลนข้ึนไปบนหลังม้าแล้ว 

มอืหน่ึงดงึปกเสือ้ชดุชาวหูทีซ้่อนทบักันอยู่ให้ตัง้ข้ึนมา บงัด้านข้างใบหน้านัน้ 

ไปครึ่งหนึ่ง

นางอยู่บนหลังม้ามองไปทางด้านหลัง "พี่ชายข้ายังรอผลลัพธ์จาก

ข้าอยู่ ข้าต้องไปก่อนแล้ว" ไม่รอให้คนพูดจาตอบโต้ พอพูดจบนางก็ 

เฆี่ยนม้าวกกลับไปตามเส้นทางเดิม

ซานจงส่งสัญญาณให้ทหารสองนายตามไปเพ่ือคอยคุ้มกันก่อน 

แล้วถึงได้ดึงบังเหียนขึ้นนั่งบนม้า

จ่างซุนเสินหรงกลับไปถึงที่ตาเหมือง จ่างซุนซิ่นยังรอนางอยู่จริงๆ 

มองมาทางด้านนี้อยู่ตั้งนานแล้ว

รอจนนางดึงบงัเหียนรัง้ม้าแล้วเขาก็เดินเข้ามาทีต่รงหน้า เดมิคิดจะ

ถามถึงผลลัพธ์ แต่พอเห็นสภาพของนางก็พินิจพิจารณาใบหน้าของนาง 

แล้วพูดว่า "ไฉนปกเสื้อถึงได้ตั้งอยู่ คงจะถูกลมพัดอยู่นานสินะ"

จ่างซุนเสินหรงยกมือข้ึนลูบจอนผมที่ข้างหูเล็กน้อยอย่างไม่เป็น

ธรรมชาติ แล้วพยักหน้าตอบเขาไป "ใช่ ค่อนข้างจะหนาวอยู่"

จ่างซุนซิ่นจึงสั่งจื่อรุ่ยให้ไปเอาเสื้อคลุมกันลมมาให้นางทันที
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จ่างซุนเสินหรงไม่ได้ลงจากม้า พอสวมเสื้อคลุมกันลมแล้วก็ครอบ

หมวกลงไปด้วย ติง่หูถูกปิดเสยีมดิชดิย่ิงกว่าเดิม เพราะกลัวเขาจะถามอกี 

จึงชิงพูดขึ้นก่อน "เข้าภูเขาไปนานพอแล้ว กลับไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน 

ดีกว่า"

"ก็ด"ี จ่างซนุซิน่ไปจงูม้า แล้วถึงได้หนักลบัไปมองอย่างนกึขึน้มาได้

ซานจงพาคนเข้ามาพอดี เขานั่งอยู่บนหลังม้า ชุดชาวหูที่สวมใส่ดู

ไม่เรียบร้อยนัก ปลายคิ้วหางตาล้วนมีเค้าความเสเพลไม่ส�ารวม

ตอนทีจ่่างซุนเสนิหรงกระตุน้ม้าก�าลงัจะไปก็มองดซูานจงแวบหน่ึง 

ขยับริมฝีปากเป็นค�าว่า 'คนสารเลว' ให้เขา

คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่ซานจงกลับเห็นอย่างชัดเจน แล้วก็ 

ไม่รู้สึกผิดคาดเลยสักนิด ยังคงมองดูนางกระตุ้นม้าออกไปจากภูเขา

จ่างซุนซิ่นเองก็มองเขาด้วย ขมวดคิ้วมุ่นกับสภาพที่ดูไม่งามสง่านี้ 

แล้วค่อยขึ้นม้าอย่างสง่างามเชื่องช้าไล่ตามจ่างซุนเสินหรงไป

จ่างซุนเสินหรงออกจากภูเขาแล้วก็ตรงด่ิงกลับไปถึงในตัวเมือง

อย่างรวดเรว็ นางแอบลบูๆ ข้างหูอกีหน ถงึกับยังแสบร้อนราวกับไฟลวกอยู่  

โดยเฉพาะตรงติ่งหู

ตงไหลกับจื่อรุ่ยติดตามมาหนึ่งซ้ายหนึ่งขวา

นางเอามอืลงแสดงออกราวกบัว่าไม่มเีรือ่งอะไรเกิดขึน้ และไม่จ�าเป็น 

ต้องไปคดิถึงปากทีก่ลัน่แกล้งนางอย่างอกุอาจของบรุษุผู้น้ันก่อนหน้าน้ีด้วย

เบือ้งหน้ามทีหารม้ากองหน่ึงก�าลงัเข้าเมอืง ตงไหลท่ีอยู่ทางด้านขวา 

ร้องเรียกเบาๆ "ประมุขน้อย เป็นพวกเขา"

จ่างซนุเสนิหรงได้สตกิลบัคนืมาจงึมองไปทีข่บวนคนนัน้ เป็นขบวน
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ทหารม้าของถานโจว คนที่น�าหน้าซึ่งเผยเพียงใบหน้าด้านข้างเข้าเมือง 

ไปแล้ว...เป็นแม่ทัพรักษาเมืองโจวจวิน

นางอดไม่ได้ที่จะมองอีกครั้ง เขาวิ่งมาโยวโจวเพราะเหตุใด
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ระยะนี้ก่วงหยวนจิตใจค่อนข้างเบิกบาน เนื่องเพราะท่านผู้สูงศักดิ์

กลับมาที่โยวโจวอีกครั้งแล้ว

เพียงแต่เสยีดายทีไ่ม่สามารถพูดคยุกับท่านผูส้งูศักด์ิได้เลย จนกระท่ัง 

มีเทียบเชิญส่งมาถึงที่จวนพักขุนนาง ในที่สุดเขาก็มีโอกาสนั้นเสียที

มือก่วงหยวนประคองเทียบเชิญฉบับนั้นไปท่ีห้องหลัก นอกห้อง 

มีจื่อรุ ่ยกับตงไหลคอยเฝ้าอยู่ เพียงได้ยินเสียงจ่างซุนซิ่นดังอยู่แว่วๆ 

ภายในห้อง เขาถึงนึกขึ้นมาได้ว่าหลังจากท่านผู้สูงศักดิ์กลับมาอีกครั้ง 

ก็ยุ่งง่วนอยู่กับเรื่องที่ภูเขาตลอดเวลา

ทนัใดนัน้ก็ได้ยินจ่างซนุซิน่ท่ีอยู่ในห้องพูดเสยีงค่อนข้างดงัว่า "น่ีก็คอื 

ผลลัพธ์การส�ารวจของเจ้าหรือ"

"เจ้าค่ะ" จ่างซุนเสินหรงตอบรับค�าหนึ่ง

จากน้ันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรออกมาอีก ผ่านไปครู่หนึ่งจ่างซุนซิ่นก็

46
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ออกมาจากห้องแล้ว

ก่วงหยวนรบีก้าวเข้าไปตรงหน้า สองมอืย่ืนเทยีบเชิญไปให้ "เทียบจาก 

จวนว่าการ เชิญท่านรองเสนาบดีกับท่านผู้สูงศักดิ์ไปที่จวนร่วมงานเลี้ยง

ในคืนนี้ขอรับ"

จ่างซุนซิ่นมองแวบหนึ่ง แล้วก็มองเข้าไปท่ีด้านในห้องอีกครั้ง  

"ข้าจะไปมีอารมณ์ร่วมงานเลี้ยงที่ใดกัน ไม่ไปแล้ว"

จ่างซุนเสินหรงเดินออกจากประตูมา รับเทียบเอาไว้ "พ่ีชายไม่ไป 

อย่างนั้นข้าคงต้องไปแล้วล่ะ" น�้าเสียงเหมือนกับก�าลังยั่วแหย่เขา

ไม่รู้ว่าเมื่อครู่สองพ่ีน้องนี้พูดคุยกันเรื่องอะไรอยู่ จ่างซุนซิ่นถึงได้ 

มีสีหน้าแข็งกระด้างอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก "ไม่ไป" พูดจบก็ไปเลย

แม้แต่จื่อรุ่ยกับตงไหลท่ีอยู่ด้านข้างก็ล้วนประหลาดใจอย่างมาก 

คุณชายไหนเลยจะเคยเป็นเช่นนี้ ปกติเรื่องอะไรก็ล้วนโอนอ่อนผ่อนตาม

ประมุขน้อยมาตลอด

จ่างซนุเสนิหรงพลกิเทยีบเชญิฉบบันัน้อ่านอยู่ครู่หนึง่ แล้วพูดอย่าง

ไร้ทางเลือก "อย่างนั้นข้าไปเองก็ได้"

ก่วงหยวนฉวยโอกาสประสานมือคารวะนางพลางพูดด้วยความ

ระมัดระวังอย่างย่ิงยวด "คราวน้ีท่านผู้สูงศักดิ์มาโยวโจว จะอยู่นานขึ้น 

สักหน่อยใช่หรือไม่ขอรับ"

จ่างซุนเสินหรงมองเขา "นั่นก็ไม่แน่นัก ต้องดูว่าธุระของข้าจะเสร็จ

ยามใด" พูดแล้วกส็ัง่จือ่รุย่กับตงไหลไปเตรยีมจดัการเพ่ือไปร่วมงานเลีย้ง

อารมณ์เบกิบานของก่วงหยวนเหมอืนถูกน�า้เย็นสาดหายไปกว่าคร่ึง 

หวังอยากจะให้ธุระของนางเสร็จช้าลงสักหน่อย อยู่ที่โยวโจวนานขึ้น 

อีกสักนิด ยิ่งนานก็ยิ่งดี
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บนเทียบเชิญฉบับน้ันของจวนว่าการเขียนไว้ว่าเชิญรองเสนาบดี

จ่างซุน และก็เพิ่มอีกประโยคเป็นพิเศษว่าได้ทราบว่าคุณหนูจ่างซุนมาที่

โยวโจวอีกครั้ง ยังคงขอเชิญให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงให้ได้

จ่างซนุเสนิหรงอยู่บนรถม้าก�าลงัมุง่หน้าไป แต่ยังคงคิดถึงเร่ืองท่ีพูดคุย 

กับพ่ีชายตลอดเวลา หลงักลบัจากส�ารวจภูมลิกัษณ์รมิชายแดนนางก็พูดคุย 

ถึงผลลัพธ์กับเขา จากนั้นยังแสดงความเห็นต่อไปอีกหลายประโยค  

จวนจบเมือ่ครูน่างพูดถึงแนวความคิดหน่ึง แต่กลบัย่ัวให้เขาไม่สบอารมณ์

เสียแล้ว ท�าให้เขาไม่สนใจแม้แต่ค�าเชิญจากจวนว่าการ

รถม้าหยุดลง ถึงจวนว่าการแล้ว

จ่างซุนเสินหรงวางเรื่องเหมืองลงไปชั่วคราว แล้วลงจากรถม้า 

เข้าจวนไป

ฟ้าเพิ่งจะมืดลง ในจวนจุดโคมไฟสว่างไสว

จ่างซนุเสนิหรงเดินไปทีห้่องโถงด้านหน้า ฉบัพลนัก็รูส้กึว่าทีม่มุหนึง่

ของสวนมสีายตาจ้องมองมา จงึอดไม่ได้ทีจ่ะหนัหน้าไป แล้วก็เหน็ซานจง 

ในทันที

เขายืนอยู่ข้างต้นไม้ท่ีออกดอกต้นหนึ่ง มีก่ิงที่มีดอกตูมแรกผล ิ

ย่ืนออกมาก่ิงหนึ่งซึ่งก�าลังส่ายไหวแตะบนบ่าเขาอยู่ท่ามกลางสายลม  

เขาก�าลังมองนางด้วยนัยน์ตาวาววับสะท้อนกับแสงไฟ

จ่างซนุเสนิหรงนกึถึงเรือ่งทีเ่ขาท�าท่ีภูเขารมิชายแดนน่ันข้ึนมาทนัที 

มือจึงลูบไปที่จอนผมเล็กน้อยและไล้ผ่านข้างหูไป ไม่พูดอะไรสักค�า 

ก็เดินตรงไปข้างหน้าแล้ว

ซานจงเองก็ได้รบัเทียบเชญิและเพ่ิงมาถึงเช่นเดยีวกัน พอปลดดาบ
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ออกแล้วเดินมาถึงตรงนี้ก็มองเห็นจ่างซุนเสินหรงเดินเข้ามาพอดีจึงหยุด

ยืนนิง่ แต่นางกลบัไม่พูดอะไรและเดินผ่านหน้าเขาไป ในใจเขานกึรูท้นัที  

จึงจ้องมองเงาหลังของนางอยู่เป็นนาน ก่อนจะเดินตามเข้าไปอย่างช้าๆ

จ้าวจิ้นเหลียนออกมาต้อนรับแล้ว ย้ิมแย้มพลางโอภาปราศรัยกับ 

จ่างซนุเสนิหรง พอได้ข่าวว่าจ่างซนุซิน่ไม่มาก็นึกเสยีใจอยู่บ้าง "วันนีเ้ป็น

เรื่องมงคล เดิมคิดจะเชิญมาร่วมครึกครื้นกันสักหน่อย"

จ่างซุนเสินหรงถาม "ท่านผู้ว่าการมีเรื่องมงคลใดหรือ"

ในเทียบเชิญไม่ได้บอกไว้ มิเช่นนั้นอย่างน้อยนางจะได้ให้จื่อรุ่ย

เตรียมของขวัญมาด้วย

จ้าวจิน้เหลยีนเชญินางเข้าไปในห้องโถง "เข้าไปพูดกนัข้างใน" พลาง

มองออกไปข้างนอก เห็นซานจงท่ีเดินตามมาอย่างเชื่องช้า "ฉงจวิน  

มาเร็ว รอแต่เจ้าแล้วล่ะ"

จ่างซนุเสนิหรงมองบรุษุทีอ่ยู่ด้านหลงั เขาเดนิมาถึงข้างกายนางแล้ว  

รองเท้าขี่ม้ากระทบใกล้กับจุดที่นางยืนอยู่

อยู ่ๆ จ้าวจิ้นเหลียนก็ย้ิมให้นางอีก "วันนี้มีผู ้น�ากองทัพของ 

หัวเมืองอื่นมา ย่อมต้องเชิญฉงจวินมาด้วย ไม่คิดเลยว่ารองเสนาบดี 

จ่างซุนจะไม่อาจมาได้ คุณหนูเชิญท�าตัวตามสบาย อย่าได้อึดอัดไป"  

ฟังแล้วเหมือนกับกลัวว่านางจะกระอักกระอ่วนจึงได้รีบอธิบาย เหอซื่อ 

ที่อยู่ด้านข้างก็ยิ้มเล็กน้อยด้วยเหมือนกัน

จ่างซนุเสนิหรงไม่พูดอะไร เพียงยกชายกระโปรงแล้วเข้าไปในห้องโถง

ในห้องโถงด้านซ้ายและขวาจัดโต๊ะเล็กไว้สองแถว

ด้านขวาตรงท่ีน่ังต�าแหน่งประธานมบีรุษุผูห้นึง่น่ังอยู่ พอเห็นคนเข้ามา 

ก็ลุกขึ้นยืน บุรุษผู้นี้แต่งกายด้วยชุดชาวหูสีน�้าเงิน หน้าขาวนัยน์ตา 
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เล็กเรียวมีว่ีแววประหลาดใจ น่ันก็คือแม่ทัพรักษาเมืองถานโจวโจวจวิน 

นั่นเอง

จ่างซุนเสินหรงมองเขาอย่างผิดคาด จ�าได้ว่าตอนที่มาจากภูเขา

กลับเข้าเมืองก็บังเอิญพบเขาเข้าเมืองพอดี ท่ีแท้ก็มาที่จวนว่าการ นาง

อดไม่ได้ท่ีจะมองไปด้านหลัง ซานจงยืนอยู่อย่างสบายๆ สีหน้าเหมือน

ปกติ ราวกับรู้อยู่ก่อนแล้วว่าโจวจวินจะมาที่นี่

ใช่แล้ว ถ้าเขาไม่รู้ โจวจวินเองก็เข้าเมืองไม่ได้อย่างแน่นอน

จ้าวจิน้เหลยีนนกึว่าจ่างซนุเสนิหรงไม่รูจ้กัอกีฝ่ายจงึแนะน�าต่อนาง 

"น่ีคือแม่ทัพรักษาเมืองถานโจว" พูดแล้วก็หันไปบอกกับโจวจวินว่า  

"ท่านนี้คือคุณหนูจ่างซุนจากจวนจ้าวกั๋วกงเมืองฉางอัน"

ตั้งแต่จ่างซุนเสินหรงเข้าประตูมาโจวจวินก็มองไปท่ีนางแล้ว เห็น

สตรีสูงศักดิ์ผู ้น้ีผมด�าเกล้าเป็นมวยสูง สวมกระโปรงผ้าไหมเน้ือบาง  

ทีข้่อพับแขนคล้องผ้าป่านบางเบาสขีาว ใบหน้าขาวปานหมิะภายใต้แสงไฟ  

งดงามดุจบุปผา เน่ืองจากตกตะลึงจึงมองนางอยู่อีกครู่หนึ่ง จากนั้นก็ 

รู้สึกว่าดูคุ้นตาอยู่บ้าง เหมือนกับเคยเห็นที่ใดมาก่อน โดยเฉพาะใบหน้า 

ด้านข้างของนาง ทันใดน้ันก็มองไปทางซานจง "จวนจ้าวก๋ัวกง?...ท่ีแท้

เป็นเช่นน้ีเอง วันน้ันผูส้งูศกัด์ิท่ีอยู่ท่ามกลางกองทหารก็คอืคณุหนูจ่างซนุ

นี่เอง"

ซานจงกวาดตามองเขา

จ่างซนุเสนิหรงฟังจากในค�าพูดของโจวจวินตอนทีพู่ดถึงจวนจ้าวก๋ัวกง 

แล้วกร็ูส้กึเหมอืนว่าเขามคีวามเข้าใจขึน้มาในฉบัพลนั ราวกับรูเ้รือ่งในอดตี 

ระหว่างนางกับซานจงอย่างไรอย่างนั้น

จ้าวจิน้เหลยีนรูส้กึประหลาดใจอยู่บ้าง "หรอืว่าสองท่านน้ีเคยพบกัน 
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มาก่อน"

นางพูดทันที "ไม่เคย"

จ้าวจิ้นเหลียนพินิจดูคนท้ังสามแล้วก็เข้าใจ จึงไม่ถามอะไรให ้

มากความอีก ยกมือขึ้นท�าท่าเชื้อเชิญ "เช่นนั้นเชิญนั่งเถอะ"

นอกห้องโถงมีคนมากมายเดินเข้ามาอย่างต่อเน่ือง แต่ละคนเป็น

เจ้าหน้าทีใ่นจวนว่าการโยวโจว เมือ่แขกผูส้งูศักดิน่ั์งประจ�าทีแ่ล้ว พวกเขา 

ถึงได้ทยอยกันเข้ามาคารวะทักทายทีละคนก่อนจะไปนั่งประจ�าที่

ซานจงนั่งประจ�าท่ี การจัดที่น่ังจัดตามล�าดับศักดิ์ฐานะ โต๊ะเล็ก 

ด้านข้างเดิมเป็นที่นั่งของจ่างซุนซิ่น เวลานี้จึงย่อมมีเพียงจ่างซุนเสินหรง

นั่งอยู่เท่านั้น

นางเพียงชายตามองมาทางเขาแวบหนึ่ง จากนั้นก็ไม่มองอีก

ซานจงพินิจดูนาง แล้วเคลื่อนสายตากลับมามองโจวจวินที่นั่งอยู่

ตรงข้ามซึง่ก�าลังจ้องตนเองอยู่ ในดวงตาเลก็หยีมคีวามเข้าใจอย่างแจ่มชดั

งานเลีย้งเริม่ขึน้ จ้าวจิน้เหลยีนท่ีนัง่อยู่ด้านบนพูดว่า "วันนีเ้ชิญทกุท่าน 

มารวมตัวกัน เนื่องจากในจวนของข้ามีเรื่องมงคล เรื่องมงคลน้ีเป็นของ

น้องสาวข้าฝูเหมยกับแม่ทัพรักษาเมืองโจว ก็นับว่าเป็นเรื่องของโยวโจว 

กับถานโจวสองเมอืง" พูดพลางยกจอกสรุาขึน้ส่งย้ิมน้อยๆ ไปทางโจวจวิน  

"อีกไม่นานข้าก็ต้องเรียกแม่ทัพโจวว่า 'น้องเขย' แล้ว"

เหอซื่อที่อยู่ข้างๆ ก็พลอยย้ิมไปด้วย "ใช่แล้ว ฝูเหมยเล่า เข้ามา 

เร็วเข้า"

จ่างซุนเสินหรงได้ยินก็เงยหน้าขึ้นอย่างประหลาดใจ

จ้าวฝเูหมยเดินเข้ามาจากนอกห้องโถง ยงัคงสวมเสือ้ผ้าสอ่ีอนจาง

เหมือนกับเมื่อก่อน ก้มศีรษะเล็กน้อยเดินเข้ามาตลอดทาง จนถึงท่ีน่ัง 
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ด้านบนจึงได้คุกเข่าลงนั่งด้านข้างเหอซื่อ

ดวงตาเล็กหยีทั้งสองของโจวจวินมองไปท่ีร่างของจ้าวฝูเหมยอยู่

นานแล้ว

จ้าวจิ้นเหลียนย้ิมพลางพูดว่า "แม่ทัพโจว แม้ฝูเหมยจะเป็น 

น้องบุญธรรมของข้า แต่ก็ถือเป็นคนของจวนว่าการด้วยเช่นกัน ท่าน 

ไม่อาจปฏิบัติต่อนางอย่างไม่ยุติธรรมได้"

โจวจวินมองดูจ้าวฝูเหมยแล้วพยักหน้าหงึกหงัก "ผู้ว่าการจ้าว 

วางใจได้"

ตอนนีเ้องจ้าวฝเูหมยถึงได้เงยหน้าขึน้มองไปทางโจวจวินแวบหน่ึง

อย่างรวดเรว็ แล้วก็มองซานจงกบัจ่างซนุเสนิหรงทีอ่ยู่อกีด้านหนึง่ ก่อน 

กลบัเป็นปกติอย่างรวดเร็วเหมือนไม่เคยเหลียวมองมาก่อน

จ่างซุนเสินหรงลอบมองไปท่ีด้านข้าง มือข้างหนึ่งของซานจงถือ 

จอกสุราอยู่ นั่งเอนตัวหลุบตาลงเก็บสายตาคล้ายไม่ได้ฟังอะไรท้ังส้ิน  

จากน้ันนางก็มองไปทางท่ีน่ังด้านบนอกีครา แสงโคมส่องอยู่บนหน้าผากขาว 

เกลี้ยงเกลาของจ้าวฝูเหมย ท�าให้อีกฝ่ายยิ่งดูอ่อนหวานนุ่มนวลไปทั้งตัว

ไม่คาดคิดเลยว่าไม่พบกันเพียงหน่ึงฤดูหนาว เมื่อพบกันอีกครั้ง 

ก็เป็นเวลาที่จ้าวฝูเหมยจะออกเรือนเสียแล้ว

นับว่าเป็นงานเลี้ยงภายในครอบครัวงานหนึ่ง ในห้องโถงมีแต่ 

เสียงบรรดาเจ้าหน้าท่ีแย่งกันพูดแสดงความยินดีอยู่เซ็งแซ่ บางครั้ง 

จ้าวจิ้นเหลียนก็จะพูดคุยกับโจวจวินอยู่สักหลายประโยค

จ้าวฝูเหมยแทบจะก้มหน้าอยู่ตลอดเวลา แม้แต่สุราก็ไม่แตะต้อง

สักนิด



25เทียนหรูอวี้ 

ยังดีท่ีงานเลี้ยงจบลงอย่างรวดเร็ว เหอซื่อเชิญจ่างซุนเสินหรงไป 

นัง่พักทีอ่ืน่ โดยหันมาพูดกับนางเบาๆ อยู่หลายประโยค ก่อนจะร้องเรยีก 

บ่าวหญิงคนหนึ่งเข้ามาเพื่อให้นางออกไปก่อน

จ่างซนุเสนิหรงลกุขึน้เดนิผ่านข้างกายซานจงไป เขาวางมอืข้างหน่ึงไว้ 

บนหัวเข่า เหลือบตาขึ้นมอง มุมปากเผยให้เห็นรอยยิ้มที่แอบซ่อนเอาไว้

ทันที

นางมองดูรอบๆ พบว่าไม่มีใครมองมาทางน้ี ถึงได้เดินผ่านข้าง 

ตัวเขาไป

จ้าวจิ้นเหลียนเห็นบรรดาสมาชิกสตรีล้วนจากไปหมดแล้ว ถึงได้

มองซานจงกับโจวจวิน เขาเคยได้ยินมาก่อนว่าสองคนนี้ไม่ถูกกัน แต่ 

ไม่คาดคดิว่าจะหนกัหนาสาหัสเพียงน้ี ระหว่างงานเลีย้งถึงกับไม่พูดจากัน 

แม้แต่ค�าเดยีว ด้วยเหตุนีจ้งึได้แต่ป้ันรอยย้ิมแนะน�าให้ทกุคนไปท่ีห้องโถง

ด้านข้างเพื่อนั่งจิบชาสักเล็กน้อย

ซานจงนัง่ไม่ขยับไปท่ีใดมาตัง้แต่ต้น เขาเคยชนิแล้วกับการไปคนเดียว 

มาคนเดยีว ไม่ค่อยไปไหนมาไหนกับพวกเจ้าหน้าที ่ปกตก็ิไม่เคยเข้าร่วม 

งานเลี้ยงสังสรรค์เช่นนี้ วันนี้นับว่าเป็นเรื่องผิดคาด แต่ที่ด้านข้างม ี

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก�าลังเชิญให้เขาเดินน�าออกไปก่อน เขาถึงได้ลุกขึ้น

จนถึงกลางสวนท่ีไม่มีแสงไฟทุกคนอยู่ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้าง 

แยกห่างออกไปเป็นช่วงใหญ่ ข้างกายพลันมีเงาร่างสายหนึ่งเพ่ิมข้ึนมา 

ซานจงเหลือบตามองแวบหนึ่งแต่เท้าไม่ได้หยุดลง

ทีเ่พ่ิมขึน้มาคอืโจวจวิน เขาพูดเสยีงเบาว่า "ท่ีแท้ผูส้งูศกัดิใ์นรถม้าน่ัน 

ก็คืออดีตฮูหยินของเจ้า คิดไม่ถึงว่านางยัง 'กังวลกับรักเก่า' เช่นนี้ ซ�้ายัง

ช่วยเจ้าขัดขวางข้าจับโจรกบฏลู่หลินหลายคนนั้นอีก"
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ซานจงเพียงหวัเราะออกมา ในใจคิดว่า นีต้่องโทษตวัเจ้าเอง ใครใช้ 

ให้เจ้าล่วงเกินจ่างซุนเสินหรงล่ะ และคร้านจะพูดกับเขา จึงไม่พูดอะไร

ออกมา

จู่ๆ โจวจวินก็หัวเราะด้วยเหมือนกัน "ข้าดูผิดไปหรือ ดูการกระท�า

ของเจ้าในวันนั้นกับอดีตฮูหยินเจ้าค่อนข้างจะไม่ธรรมดาเกินไปแล้ว"

ซานจงหยุดเดนิ "มอีนัใด เจ้าว่างถึงขัน้มายุ่งกับเรือ่งส่วนตวัของข้า

ได้แล้ว?"

โจวจวินก็หยุดเดินเช่นกัน ก่อนหัวเราะเย้ยหยัน "เช่นน้ันไม่พูด 

เรื่องส่วนตัว มาพูดเรื่องโจรกบฏลู่หลินหลายคนนั่น พวกเขาได้รับการ

คุ้มครองจากเจ้ามาตลอด ต้องไปท�าเรือ่งส่วนตวัแทนเจ้ากลบัมาแน่นอน 

คนของข้าสืบทราบแล้วว่าพวกเขาเคยออกนอกด่านไปที่เมืองเก่าจี้โจว"

ท่ามกลางความมดืมดิซานจงยืนอยู่เพียงชัว่ขณะ จากน้ันก็เดนิต่อไป  

เพียงทิ้งไว้ประโยคเดียว "ไม่เกี่ยวกับเจ้า"

โจวจวินมองดูเงาหลงัของเขาทีจ่ากไปโดยไม่เหลยีวหลงัด้วยสหีน้า 

ด�าทะมึน จากน้ันจึงหันกลับไป ก็เห็นจ้าวจิ้นเหลียนเดินน�าผู้ติดตามท่ี 

ถือโคมเข้ามาแล้ว จึงได้แต่แสร้งท�าเหมือนไม่เคยพูดเรื่องใด แล้ว 

เดินไปท่ีห้องโถงด้านข้าง ขณะที่เดินก็มองไปรอบด้านอย่างคล้ายไม่มี

เจตนา ไม่เห็นจ้าวฝูเหมยอีก แล้วก็ไม่เห็นอดีตฮูหยินของซานจงผู้นั้น 

ด้วยเช่นกัน

จ่างซนุเสนิหรงไม่ได้ไปน่ังทีข้่างนอก แต่กล่าวลากับเหอซือ่เตรยีมตวั 

จะกลบัจวนพักขนุนาง ทว่าเมือ่ไปถึงระเบยีงกลบัเห็นจ้าวฝเูหมยยืนอยู่ท่ีน่ัน  

เหมือนกับก�าลังรอนางอยู่อย่างไรอย่างนั้น
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"ท�าให้ท่านผู้สูงศักดิ์ต้องหัวเราะเยาะแล้ว" นางย่อกายคารวะ 

เล็กน้อย

จ่างซุนเสินหรงกล่าวว่า "หัวเราะเยาะอะไรกัน ข้าเพียงคิดไม่ถึง

เท่านั้น"

จ้าวฝูเหมยหลุบตาลง "ที่จริงข้าเองก็คิดไม่ถึงเช่นกัน"

การแต่งงานครั้งน้ีถูกน�ามาพูดถึงหลังจากงานบวงสรวงฤดูหนาว

ของโยวโจว จ้าวฝูเหมยอายุไม่น้อยแล้ว ในโยวโจวยากที่จะเฟ้นหา 

ผู้เหมาะสมมาได้ จ้าวจิ้นเหลียนจึงเลือกหาคนจากเมืองอื่น

แม่ทัพรกัษาเมอืงถานโจวโจวจวินอายุเหมาะสม ในวัยหนุ่มเคยมภีรรยา 

แต่ป่วยตายไปแล้ว ยงัไม่มบีตุร และอยู่ในช่วงต้องการแต่งงานใหม่พอดี 

เขาไม่มีภูมหิลงัทีส่งูส่ง คนในตระกูลท�างานด้านทหาร ประจวบเหมาะกับ

ที่จ้าวฝูเหมยเองก็มาจากตระกูลทหารเช่นกัน แล้วก็มีศักดิ์ฐานะเป็น 

น้องสาวบุญธรรมของผู้ว่าการจ้าวด้วย จึงนับว่าเหมาะสมกันดีกับเขาที ่

มีฐานะเป็นแม่ทัพรักษาเมือง

"สามารถแต่งงานกับแม่ทัพรักษาเมืองเมืองหนึ่งได้ ข้าไม่มีอะไร 

ต้องเลือกแล้ว" จ้าวฝูเหมยมองดูนางพลางย้ิมอย่างฝืดฝืน "เพียงแต ่

ได้ยินว่าเขากับผูบ้ญัชาการซานเป็นศัตรคูู่แค้นกัน ข้าเคยได้ยินพ่ีบญุธรรม

พูดถึงอยู่บ้าง"

เดิมเพราะเรื่องซานจงจ้าวจิ้นเหลียนก็คิดจะปล่อยผ่านโจวจวินไป 

แต่เน่ืองจากไม่มีตัวเลือกอื่นที่เหมาะสมเลยจริงๆ ยังคงต้องคิดเผื่อ 

น้องสาวบุญธรรมถึงส่งคนไปผูกสัมพันธ์ด้วย หลังจากนั้นถึงได้ตัดสินใจ

"อืม" จ่างซุนเสินหรงเองก็ไม่มีเรื่องใดจะพูดเหมือนกัน คนเขา 

จะแต่งงานกันอยู่แล้ว นางย่อมไม่สามารถไปบอกว่าไม่ชอบโจวจวินได้
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อยู่ๆ จ้าวฝูเหมยก็ถามขึ้น "ท่านผู้สูงศักดิ์รู้หรือไม่ว่าเหตุใดพวกเขา

ถึงผูกความแค้นกัน"

จ่างซุนเสินหรงอดมองนางไม่ได้ "ไม่รู้หรอก"

จ้าวฝเูหมยลดเสยีงเบาลง "มคีนบอกว่าเพราะตอนน้ีเมอืงท้ังเก้าต่าง

แยกกันดแูล เหมือนทรายร่วนถาดหนึง่ เพ่ือช่วงชงิต�าแหน่งข้าหลวงใหญ่

ว่าการมณฑลพวกเขาถึงได้ผูกความแค้นกัน"

จ่างซนุเสนิหรงครุน่คิดอยู่สกัครู ่ กลบัรูส้กึว่าไม่น่าใช่เพราะเหตผุลนี้  

ซานจงแม้แต่ต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารรักษาเมืองส่วนท้องถิ่นก็เป็นมา 

สามปีแล้ว หากสนใจต�าแหน่งข้าหลวงใหญ่น้ันจริงๆ เขาคงไม่ละท้ิง 

สกุลซานแน่ ส่วนโจวจวินจะสนใจหรือไม่นั้นก็ไม่ทราบแล้ว

ไม่นานจือ่รุย่ทีอ่ยู่ด้านข้างเข้ามาเชญิ บอกว่ารถม้าเตรียมเสรจ็แล้ว 

สามารถกลับได้เลย

จ้าวฝูเหมยย่อกายคารวะ ไม่พูดอะไรอีก

จ่างซุนเสินหรงรู้สึกว่านางพูดถึงเรื่องน้ีเป็นพิเศษ จึงค่อนข้างจะ

สนใจแต่ก็ไม่พูดอะไร วันน้ีระหว่างงานเลี้ยงก็เห็นนางยังคงมองซานจง

อยู่หลายครั้ง อันที่จริงตนก็สังเกตเห็นตั้งนานแล้ว

จือ่รุย่ออกไปวางท่ีวางเท้าก่อน พอจ่างซนุเสนิหรงเดินไปท่ีประตจูวน 

ก็เห็นบุรุษผู้นั้นอีกแล้ว

ซานจงไม่ได้ไปที่โถงด้านข้าง เขาอยู่ที่ประตูจวนก�าลังหยิบดาบ 

ของตนเองคืนจากมือของผู้ติดตามคนหนึ่งอยู่พอดี พอเห็นนางมุมปาก 

ก็หยักยกข้ึนครึ่งหนึ่ง ตอนท่ีนางเดินผ่านไปก็ได้ยินเขาพูดเบาๆ "ก�าลัง 

หลบข้าหรือ"

"ใครหลบท่านกัน" จ่างซนุเสนิหรงปรายตามองไป พูดเสียงเบา "ท่าน
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นั่นล่ะ คนท่ีเลื่อมใสศรัทธาท่านมาสามปีก�าลังจะแต่งงานกับผู้อื่นแล้ว 

ท่านยังยิ้มออกมาได้อีก"

รอยย้ิมซานจงพลนัหายไป สหีน้าเข้มขึน้ ในส่วนลกึของดวงตาลกึล�า้ 

อึมครึมไปหมด "หรือว่าข้าควรจะสนใจ"

จ่างซุนเสนิหรงรูส้กึว่าสายตานัน้ค่อนข้างจะประสงค์ร้าย จงึขมวดคิว้  

พูดเบาๆ ประโยคหน่ึง "ผู้ใดจะไปสนใจท่านกัน" พูดจบก็ออกจากประตู

เดนิตรงดิง่ไปทีข้่างรถม้า หันกลบัมาก็เห็นซานจงจงูม้าอยู่ทีด้่านหลงันีเ้อง 

นางจึงถามอย่างอดไม่อยู่ "ท่านยังไม่ไปอีก"

"เจ้าไม่สนใจข้าไม่ใช่หรือ" ซานจงพลิกตัวข้ึนหลังม้า บนใบหน้า 

มีรอยยิ้ม สายตายังคงลึกล�้าอยู่ "วันนี้ข้าจะกลับจวนพักขุนนาง"



30 จอมอหังการผู ้นี้คือสามีข ้า 2

การกลับมาที่จวนพักขุนนางเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

กะทันหัน เดิมซานจงก็รู้สึกว่าการออกจากเมืองกลับไปที่จวนบัญชาการ 

ซึง่จะต้องเปิดประตเูมอืงเป็นกรณีพิเศษเพ่ือเขาน้ันเป็นการยุ่งยาก พอถูก 

จ่างซุนเสินหรงถามก็เลยผลักเรือตามน�้า* บอกว่าจะกลับจวนพักขุนนาง

เสียเลย

หน่ึงรถหนึง่ม้าผ่านไปบนถนนใหญ่ทีเ่งยีบสงดั ปราศจากเสียงสนทนา 

ตลอดทางจนมาหยุดลงที่หน้าประตูใหญ่ของจวนพักขุนนาง เน่ืองจาก

จ่างซุนเสินหรงออกไปร่วมงานเลี้ยง ที่หน้าประตูจวนพักขุนนางจึงยัง 

แขวนโคมเอาไว้

ก่วงหยวนประสานมือรอรับอยู่ พอเห็นตงไหลคุ้มกันรถม้าเข้ามา 

ก็เดินข้ึนหน้าไปต้อนรับ ทันใดนั้นก็เห็นบุรุษรูปร่างองอาจสง่างามผู้หนึ่ง

47

* ผลักเรือตามน�้า เป็นส�านวน หมายถึงพูดหรือเลือกท�าสิ่งที่รับกับสถานการณ์หรือวิธีการในขณะนั้น
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บนม้าที่อยู่ด้านหลังรถ จึงตื่นเต้นยินดีขึ้นมาทันที "คุณชาย"

ซานจงลงมาจากม้า โยนบงัเหยีนม้าให้ก่วงหยวน ดาบก็ย่ืนส่งให้เขา 

ด้วย "อืม"

จ่างซนุเสินหรงลงจากรถม้า มองเขาแวบหนึง่แล้วก็เข้าประตจูวนไป

ก่วงหยวนไม่ได้สนใจ ยังคงตกอยู่ในห้วงแห่งความยินดีปรีดา 

"คุณชายตั้งใจส่งท่านผู้สูงศักดิ์กลับมาเป็นพิเศษหรือขอรับ"

ซานจงกวาดตามองเขาแวบหนึ่ง

ก่วงหยวนเงียบเสียงไป รู้สึกได้ว่าสายตาน้ีของคุณชายไม่ค่อย 

จะสบอารมณ์อย่างมาก อาจเป็นเพราะตนเองพูดมากไปแล้ว

ทางจ่างซนุเสนิหรงนัน้กลบัไปทีห้่องหลกัก็พบว่าแสงไฟในห้องยังคง 

สว่างอยู่ จ่างซุนซิ่นนั่งตัวตรงบนตั่งริมหน้าต่าง ชัดเจนว่าก�าลังรอนาง

จ่างซุนเสินหรงให้จื่อรุ่ยออกไป แล้วพูดกับเขาว่า "เป็นอย่างไร  

ข้าไปร่วมงานเลี้ยงกลับมาแล้ว ความคิดนั้นของข้าก่อนหน้านี้ พี่ก็น่าจะ

ไตร่ตรองเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน"

จ่างซุนซิ่นหุบปากพลางกระแอมกระไอเบาๆ สีหน้ายังคงกระด้าง

เหมือนตอนก่อนหน้านี้ "เจ้าก็ช่างกล้าเสนอนัก"

จ่างซุนเสินหรงเลิกค้ิวสูง "ข้ายังมีวิธีอื่นใดอีก ภูเขานั่นข้าม 

แนวชายแดนไป ก็ได้แต่ท�าเช่นนี้เท่านั้นล่ะ"

จ่างซุนซิ่นลุกขึ้นทันที ใบหน้าท่ีดูสุภาพนุ่มนวลอย่างผู้คงแก่เรียน

ตอนนี้คิ้วกลับขมวดเข้าหากัน "ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือ"

จ่างซุนเสินหรงส่ายหน้า "ไม่มี"

เขาดอูบัจนปัญญาไร้ทางเลอืก เดนิวนไปวนมาอยู่หลายก้าว แล้วจงึ 
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มองนางพลางพูดว่า "อยากให้ข้าเหน็ด้วยก็ได้ เจ้าต้องรบัรองว่าตวัเจ้าเอง

จะต้องปลอดภัย แต่กลัวเจ้าจะผ่านทางด้านเจ้าคนแซ่ซานนั่นไปไม่ได้"

ดวงตาของจ่างซนุเสนิหรงมองออกไปด้านนอกอย่างไม่รูต้วั "เช่นนัน้ 

ข้าก็ได้แต่ให้เขายอมรับปากแล้ว"

คิ้วของจ่างซุนซิ่นขมวดมุ่น แล้วก็ไม่ได้สังเกตถึงสีหน้าของนางอีก 

เพียงส่ายหน้าแล้วเดินออกไป

ในห้องพักแขก ซานจงไล่ก่วงหยวนออกไปแล้ว ถอดเกราะแขน

เกราะเอวโยนไปบนโต๊ะอย่างไม่ใส่ใจ แล้วเดินไปท่ีประตู แสงไฟใน 

ห้องหลักน้ันยังคงสว่างอยู่ เขามองอยู่ชั่วครู่ก็อดย้ิมขบขันไม่ได้ ในเมื่อ

ไม่มอีะไรน่ามอง นางจะเอาสตรนีางอืน่มาสกดัขวางเขาเพ่ืออะไร เขาถอย 

ก้าวหนึ่งแล้วขยับมือปิดประตู ในคลองสายตากลับมีเงาร่างสตรีเพ่ิมข้ึน

มาแล้ว

จ่างซุนเสินหรงเดินออกจากบนระเบียงท่ีมืดสลัวมาท่ีหน้าประตู 

ห้องพักแขก มองซ้ายมองขวา "ข้ามีธุระกับท่าน"

ซานจงค่อนข้างจะคิดไม่ถึงอยู่บ้าง มือยังยันอยู่ที่กรอบประตู 

ก้มหน้าลงมองดูนางอยู่ชั่วขณะ แล้วถึงถามว่า "อะไร"

จ่างซนุเสนิหรงอาศัยแสงโคมไฟจากในห้องพินิจมองใบหน้าของเขา  

เมือ่ไม่เห็นว่าดวงตาของเขาดูลกึล�า้อย่างตอนก่อนหน้านีแ้ล้ว จงึพูดเบาๆ 

"ข้าอยากจะขออาศัยอ�านาจของท่านออกไปข้างนอกสักเที่ยว"

มือข้างที่ยันอยู่บนกรอบประตูของซานจงอยู่ข้างๆ ตัวนาง จึงดู

เหมือนสกัดกั้นจนกลายเป็นพื้นที่เล็กๆ แห่งหนึ่งขึ้นมา ซึ่งมีเพียงพวกเขา

สองคนท่ีสามารถได้ยินเสียงของอีกฝ่ายได้เท่านั้น "ออกไปข้างนอก?  
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ไปที่ใด"

เสียงของจ่างซุนเสินหรงยิ่งเบาลงไปอีก "นอกด่าน"

ซานจงเกือบจะนึกว่าตนเองฟังผิดไปแล้ว เขาหัวเราะออกมา  

"อะไรนะ! เจ้าอยากไปที่ใดกัน"

จ่างซนุเสนิหรงพบว่าสายตาของเขาดลูกึล�า้ข้ึนอกีแล้ว จงึตดัสนิใจ 

เดด็เดีย่วพูดว่า "ไปนอกด่าน ข้าจะไปดูเขาว่ังจีช่้วงทีอ่ยู่นอกเขตชายแดน

ช่วงนั้น"

นีก็่คอืความคดิท่ีนางเสนอให้กับจ่างซนุซิน่ พ่ีชายย่อมคัดค้านแน่นอน  

หลายปีแล้วนีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่ขาไม่มคีวามสขุเมือ่อยู่ต่อหน้านาง เนือ่งจาก

ไม่ต้องการให้นางไปเสี่ยงอันตราย แต่ผลลัพธ์หลังจากท่ีจ่างซุนเสินหรง

ส�ารวจภูมลิกัษณ์เสรจ็แล้วกลบัออกมาเป็นเช่นนี ้นางจ�าเป็นต้องออกนอก

ด่านสักเที่ยวหนึ่ง...ไม่ไปไม่ได้

บนใบหน้าซานจงมีรอยยิ้มลึกล�้า "แล้วจุดประสงค์ที่มาหาข้าล่ะ"

จ่างซุนเสนิหรงกล่าว "มาขอยืมคนจากท่าน คุม้ครองข้าให้ปลอดภยั"  

ในเมือ่นางต้องการออกนอกด่านก็ต้องป้องกนัตนเองให้ปลอดภัย มเีพียง

จวนบัญชาการทหารท่ีมีความสามารถพอจะรับรองความปลอดภัยของ

นางได้

ซานจงท�าท่าจะปิดประตู "ดูท่าข้าไม่ควรจะกลับมาที่นี่"

จ่างซนุเสินหรงยืนขวางอยู่ทีป่ากประตู ไม่ยอมให้เขาปิด "อย่าลืมว่า 

พวกลู่หลินหลายคนนั้นหนีรอดจากเงื้อมมือโจวจวินได้อย่างไร พวกเขา

จะต้องน�าข่าวทีม่ปีระโยชน์บางอย่างกลบัมาให้ท่านใช่หรือไม่ ท่านคดิดสูิ  

ข้าเคยช่วยเหลือท่านไว้ ท่านจะไม่ช่วยข้าได้หรือ"

ซานจงถูกนางท�าให้โมโหจนอยากหัวเราะอีกแล้ว "เจ้าช่างดื้อด้าน
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เสียจริง"

"ท่านก็เหมือนกันไม่ใช่หรือ"

จู่ๆ เขาก็ย่ืนแขนออกมาเก่ียวกระหวัดเอวของนางแล้วผลักเข้าไป

ในห้องทันที "เจ้าอย่ามายั่วยุข้าดีกว่า"

จ่างซุนเสินหรงอึ้งงันไป มองดูรอยย้ิมท่ีมีความหมายไม่ชัดเจน 

บนใบหน้าของเขา รู ้สึกแยกแยะไม่ค่อยออกว่าเขาก�าลังพูดถึงเรื่อง 

ออกนอกด่านหรือพูดถึงเรื่องอื่นกันแน่

"เมือ่ครูใ่ครเข้ามาท่ีจวนน่ะ" ด้านนอกมเีสยีงสนทนาแว่วมาจากทีใ่ด 

ก็สุดรู้ แต่นั่นเป็นเสียงของจ่างซุนซิ่นแน่นอน

ซานจงจ�าได้ว่าในจวนพักขุนนางแห่งน้ียังมีจ่างซุนซิ่นอยู่อีกคน  

เขามองจ่างซุนเสินหรงที่เบื้องหน้า แล้วกดเสียงทุ้มต�่าลง "เจ้าอยากไป

จริงๆ?"

จ่างซุนเสินหรงจดจ้องมือของเขาที่อยู่บนเอวนาง "อืม"

ซานจงดึงมือกลับพลางยืนตัวตรง เงียบไปก่อนจะพูดว่า "พรุ่งน้ี 

ตื่นให้เช้าหน่อย คอยฟังความเคลื่อนไหวของข้าตลอดเวลา"

ดวงตานางเป็นประกายทันที "ท่านรับปากแล้ว?"

เขาดึงประตูเปิด "ฉวยโอกาสตอนที่ข้ายังไม่กลับค�า..."

จ่างซุนเสินหรงก้าวออกจากประตู เดินไม่ก่ีก้าวก็หันกลับไปมอง 

เขาอีก เห็นเขายืนพิงประตูอยู่ หันหน้ามาทางนาง หลังจากมองอยู่ 

หลายครั้งเขาก็ลงมือปิดประตูไปต่อหน้าต่อตานาง

นางนับว่ามองเข้าใจแล้ว แท้จริงเขายังคงไม่เต็มใจที่จะให้นางไป 

นอกด่านเที่ยวนี้
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จ่างซนุซิน่ไม่รบัรูถึ้งการเคลือ่นไหวจดุนีใ้นจวนพักขุนนางเลยแม้แต่

นิดเดียว เขาเพียงกังวลกับเรื่องที่จ่างซุนเสินหรงก�าลังจะท�า ครึ่งค่อนคืน

แล้วก็ยังไม่หลับ

จนกระทั่งเช้าวันต่อมา ท้องฟ้ายังไม่สว่างจื่อรุ่ยก็มารายงานอยู่ที่

นอกประต ู"คณุชายเจ้าคะ ประมขุน้อยขอให้ท่านไปคอยเฝ้าดภูมูลิกัษณ์

ในภูเขาเจ้าค่ะ"

จ่างซุนซิ่นถูกปลุกจนตื่น จึงลุกขึ้นนั่งบนเตียง "นางยังคงตัดสินใจ

ว่าจะไปหรือ"

จื่อรุ่ยที่อยู่นอกประตูขานรับว่า "ใช่เจ้าค่ะ"

ในห้องพักหลัก จ่างซุนเสินหรงสวมชุดชาวหูแบบปกซ้อนทับกัน 

สีเขียวสดใส แขนเสื้อรัดกระชับ ท�าผมถักเป็นเปีย เช่นนี้จะได้สะดวกกับ

การเดินทางในป่าเขา เวลาที่เห็นจะได้ไม่สะดุดตาคนจนเกินไป

นางจดัแจงเสือ้ผ้าของตนเองให้เรยีบร้อยท่ีหน้าคนัฉ่อง แล้วเดนิไปที่ 

หน้าต่างซึ่งมองเห็นท้องฟ้าสีน�้าเงินหม่น ย่ืนมือไปผลักเปิด สายตาที่ 

หลุบต�่าพลันมองเหน็ขาของบุรษุซึง่อยู่ในรองเท้าข่ีม้าคูห่น่ึง จงึเงยหน้าข้ึน  

พดูเสยีงค่อยว่า "เหตุใดถึงเพิ่งมา ก�าลังรอท่านอยู่เชียว"

ฝักดาบในมือซานจงย่ืนออกมาก�าลังคิดจะเคาะท่ีหน้าต่างสัก 

สองครั้ง ไม่ทันได้ระวังว่านางจะเปิดหน้าต่างกะทันหัน จึงปะทะเข้ากับ

ใบหน้างามสดใสเหนือใครของนางเข้าพอดี เหลือบมองเข้าไปในห้องที่

อยู่ด้านหลงันาง การตกแต่งในห้องนีเ้หมอืนกับตอนทีอ่ยู่ในบ้านสกุลซาน

มิผิดเพ้ียน ภาพท่ีนางย่ืนมือผลักเปิดหน้าต่างสะท้อนอยู่ในดวงตา จู่ๆ  

ก็ค่อนข้างรู้สึกไม่เป็นความจริงอยู่บ้าง เขาเม้มปากก่อนฉีกย้ิมมุมปาก  

ท�าเหมอืนไม่เคยเหน็อะไรท้ังสิน้ จากนัน้กหั็นกายแล้วพูดว่า "ไปกันเถอะ"



36 จอมอหังการผู ้นี้คือสามีข ้า 2

รอจนจ่างซุนซิ่นรีบรุดมา ในห้องหลักก็ไม่มีคนอยู่แล้ว

จ่างซนุเสนิหรงเพียงน�าตงไหลมาด้วย โดยขีม้่าอย่างรวดเร็วตดิตาม

ซานจงรบีเร่งไปท่ีเขาว่ังจีต้ลอดทาง เมือ่ถึงบรเิวณภูเขาท่ีอยูร่มิชายแดนนัน้ 

อีกครั้ง ท้องฟ้าถึงได้เริ่มมีสีขาวดุจท้องปลาขึ้นมา

ซานจงลงจากม้าแล้ว จ่างซนุเสนิหรงก็รบีลงจากม้าเช่นกันหลังจาก

ส่งสญัญาณให้ตงไหลทีอ่ยู่ด้านหลงั ด้วยกลวัว่าจะพบเข้ากับกับดกัเหมือน

ครั้งก่อน

ครั้งนี้ที่เดินอยู่เป็นเส้นทางใหม่ซานจงจึงจับข้อมือจ่างซุนเสินหรง

เอาไว้ แล้วมองตงไหลแวบหนึ่ง "ก้าวตามข้ามาติดๆ"

ตงไหลก้มศีรษะ ได้แต่ท�าเป็นไม่เห็นที่ซานจงจับจูงประมุขน้อย 

เดินน�าไปข้างหน้า

หลงัจากหลบเลีย่งกับดักอยู่หลายครัง้เหมอืนเมือ่คราวก่อน ในท่ีสุด 

ซานจงก็ปล่อยข้อมือจ่างซุนเสินหรง แล้วเดินไปข้างหน้าจนถึงปากทาง

ขึ้นบันไดหินที่ตลอดทางปกคลุมไปด้วยฝุ่นดินหนากับใบไม้แห้งกรอบ  

"ขึ้นไป"

จ่างซุนเสินหรงตามเขาข้ึนไป เดินไปตลอดจนถึงด้านบนของ 

ก�าแพงด่าน ซึ่งก็คือก�าแพงด่านบนแนวสันเขาวั่งจี้ส่วนสุดท้ายที่ตัดขาด

หายไปนั่นเอง

ขอบนภาสีฟ้าจางยังไม่สว่างดี ลมแรงส่งเสียงหวีดหวิวพัดมา  

บนก�าแพงมีทหารสิบกว่านายรออยู่ก่อนแล้ว คนที่น�าก็คือหูสืออีกับ 

จางเวย พอเห็นซานจงพวกเขาก็เดินเข้ามาหา

หูสืออีพูดว่า "ท่านหัวหน้า ท�าตามค�าสั่งของท่าน เตรียมทุกอย่าง

พร้อมแล้ว"
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เมื่อคืนตอนกลางดึกก่วงหยวนได้น�าค�าส่ังท่ีเขียนด้วยลายมือของ

ซานจงในฐานะผู้บัญชาการทหารรักษาเมืองรีบรุดไปที่จวนบัญชาการ 

ออกค�าสัง่ให้พวกเขาเลอืกทหารชัน้ยอดมาสบิกว่านายแล้วให้มารออยู่ทีน่ี่  

ท�าเอาพวกเขางุนงงไปหมด ต้องลุกขึ้นมาเลือกเฟ้นคนกันตลอดทั้งคืน

จ่างซนุเสินหรงขยับเข้าไปใกล้ซานจงอีกสองก้าว เวลาน้ีถึงได้นับว่า 

เข้าใจแล้ว "ที่แท้ท่านก็เตรียมการไว้ก่อนเรียบร้อยแล้ว?"

ซานจงสะบดัศรีษะไปทางด้านนอกด่าน "เจ้าเปลีย่นใจตอนนีก็้ยงัทัน"

จ่างซุนเสินหรงมองออกไปนอกด่านท่ีดูมืดครึ้มแน่นขนัดราวกับ 

ป่าผนืใหญ่น่ันแล้วก�ามอืแน่น ยังคงส่ายหน้า พูดเสยีงอ่อนว่า "ผูอ้ืน่อาจไม่รู้  

แต่ท่านรู้อยู่แล้ว ข้าต้องไปเห็นด้วยตาตนเองก่อนถึงจะสามารถตดัสนิ 

แนวสายแร่ทั้งหมดได้ ในอดีตม้วนหนังสือน้ันไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้  

บางทีอาจจะถึงเวลาที่ต้องมีคนไปเขียนเพิ่มเติมใหม่สักหน่อยแล้ว"

ซานจงมองดูสีหน้าของนาง เป็นความจริง เขารู้ว่าความสามารถ

ของนางไม่ได้มีเพียงเรื่องนี้หรอกกระมัง

"มัดเชือก" จู่ๆ ซานจงก็ออกค�าสั่งกะทันหัน

หูสืออีกับจางเวยที่อยู่ทางด้านนั้นเดิมยังคงคาดเดาว่าพวกเขา 

สองคนก�าลังสนทนาพาทีอะไรกัน พอได้ยินเสียงไม่ดังไม่เบาประโยคน้ี 

ของซานจงก็รีบโบกมือซ้ายขวาเคลื่อนไหวทันที

หสูอือเีก่ียวห่วงเหลก็เรยีบลืน่วงหนึง่บนช่องก�าแพง เอาเชอืกยาวที่

แข็งแรงมั่นคงพาดผ่านห่วงเหล็ก และยื่นปลายหนึ่งมาให้

ซานจงรับไว้แล้วมัดท่ีเอวของตนเองพลางพูดไปด้วย "มัดไว้ให้ 

แน่นหนา แล้วหันหลังไปให้หมด"

หูสืออีกับจางเวยมองหน้ากันเลิ่กลั่กงุนงง แล้วสองคนก็ร่วมมือกัน
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ดึงปลายเชือกเส้นนั้นเอาไว้แน่นอย่างมั่นคง ด้านหนึ่งก็หันหลังไปพลาง

ส่งสญัญาณไปทีท่หารสบิกว่านายเหล่าน้ันท่ีก�าลงัมดัเชอืกอยู่ แล้วก็ต่าง

หันหลังไปกันหมด

ซานจงมัดเชือกแล้วมองดูสีท้องฟ้าแวบหนึ่ง จากนั้นเข้าไปยืน

ประชิดจ่างซุนเสินหรง เอาเชือกพันไปท่ีรอบเอวนางอย่างรวดเร็วด้วย 

เช่นกัน

จ่างซนุเสนิหรงเพ่ิงจะก้มหน้าลงมอง บนเอวพลันรู้สึกหนกัอึง้ สองมอื 

ของซานจงก�าลังประคองที่เอวของนาง ถึงกับจับนางยกขึ้นเลยตรงๆ

นางตกตะลึงไป ด้วยความตกใจจึงเผลอจับสองไหล่ของเขาเอาไว้ 

พอได้สติคนก็ถูกเขาจับเอาไว้แล้วสะกิดเท้ากระโดดไปบนช่องก�าแพง 

ที่อยู่สูงออกไปอีกช่วงใหญ่

ซานจงก้าวขึ้นไปทันที กระชับเชือกให้แน่นแล้วมัดนางกับเขาไว้

ด้วยกัน ก้มหน้าลงพูดว่า "มีเพียงเส้นทางน้ีเส้นทางเดียวท่ีเร็วที่สุดและ

จู่โจมได้โดยไม่รู้ตัวที่สุด"

จ่างซนุเสนิหรงติดแน่นอยู่กับเอวท่ีแกร่งกระชบัของเขา มมุหน้าผาก 

อยูใ่กล้กับคางของเขา รูส้กึได้ว่าลมหายใจของเขายามทีก่ล่าววาจาแต่ละค�า 

ปัดผ่านหน้าผากไป อาจเป็นเพราะถูกลมแรงท่ีไร้ซึ่งสิ่งขวางก้ันพัดเป่า 

จนร่างกายส่ายเบาๆ จึงรู้สึกวิตกไปโดยไม่รู้ตัว นางอดเหลือบมองลงไป

ท่ีก�าแพงด่านไม่ได้ ยังไม่ทันมองเห็นชัดเจนว่าสูงเพียงไร ใบหน้าก็ถูก

ฝ่ามือของบุรุษดันกลับมา

"ข้าเลอืกมอืดชีัน้ยอดสบิกว่าคนมาคุม้ครองเจ้า ล้วนเป็นคนแปลกหน้า 

ธรรมดาทัง้สิ้น ยากทีจ่ะถูกสังเกตพบ" ซานจงโอบนางเอาไว้แน่น ก่อนจะ

ออกค�าสั่ง "ลง!"
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หูสืออีกับจางเวยที่หันหลังอยู่ย�่าเท้ากับท่ีคราหนึ่ง เอาเชือกพัน 

กันและกันให้แน่นกระชับ ตอบรับกลับว่า "ลง!"

มือหนึ่งของซานจงดึงเชือก อีกมือหนึ่งโอบจ่างซุนเสินหรงเอาไว ้

พาลงจากก�าแพงไป

เชือกท่ีผ่านจากในห่วงเหล็กหยุดชะงักไปขณะหนึ่ง จากน้ันหูสืออี 

กับจางเวยจึงออกแรงส่ง ค่อยๆ ลงไปด้านล่างทีละนิดๆ ตอนน้ีเอง 

จ่างซนุเสนิหรงถึงตระหนกัได้ว่าก�าแพงด่านน้ีสงูปานใด ข้างหเูหลอืเพียง 

เสียงลมพัดเท่านั้น

ซานจงกอดนางเอาไว้ พวกเขารดัพันอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นร่างเดียวกัน  

ทั้งร่างนางหนาวเย็นไปหมด มีเพียงส่วนท่ีติดกับหน้าอกกับเอวของเขา

เท่าน้ันที่ร้อนผ่าวอยู่ จ่างซุนเสินหรงรู้สึกว่าทั้งร่างของเขาล้วนเหยียดตึง

ไปหมด

เหนอืศรีษะจู่ๆ  ก็มเีสยีงหัวเราะดังขึน้ ซานจงกลบัยังหวัเราะออกมา

ได้ "ข้าไม่เคยเห็นสตรีที่ใจกล้าเช่นเจ้ามาก่อนเลย"

จ่างซุนเสินหรงอดเงยหน้าขึ้นไม่ได้ 

เส้นผมของนางปัดผ่านคางเขา ท�าให้รู้สึกคันยุบยิบเล็กน้อย

เขาก้มหน้าลง "ที่ข้าต้องการคือเจ้าอย่าได้ขยับตัววุ่นวายไป"

"ไม่ใช่ท่านเริ่มก่อนหรือ"

เชือกที่ด้านบนพลันหยุด จากนั้นก็แกว่งกะทันหัน จ่างซุนเสินหรง

จึงแนบตัวชิดกับเขาไปตามสัญชาตญาณ แขนก็โอบรัดเอวเขาเอาไว้

มุมปากซานจงยกขึ้นเล็กน้อย มือที่โอบนางเอาไว้พลันเลื่อนขึ้นไป

ทีห่ลงัคอของนาง ออกแรงกดคราหน่ึง จากนัน้ก้มศีรษะลงป้องกันนางเอาไว้  

มือข้างที่จับเชือกปล่อยออกทันที แล้วก็ไถลลงไปอย่างรวดเร็ว
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จนกระท่ังเท้าเหยียบโดนก้อนหินภูเขามือที่อยู่บนหลังคอของ 

จ่างซุนเสินหรงจึงคลายออก นางถึงได้เงยหน้าขึ้นมาจากไหปลาร้า 

ของเขา หัวใจยังเต้นถี่เร็วอย่างตึงเครียด

ใต้ฝ่าเท้าคือเนินเขาท่ีลาดชันดูอันตรายแถบหนึ่ง ตรงไปข้างหน้า

ปกคลุมด้วยป่ารกร้าง ข้างกายมีเชือกเส้นหนึ่งถูกปล่อยลงมาอีก ตงไหล

โรยตัวลงมา ตามมาติดๆ ด้วยทหารฝีมือเย่ียมสิบกว่านายนั้นที่ค่อยๆ  

โรยตัวลงมาทีละคนๆ รอรับค�าสั่งอยู่ด้านข้าง

มือซานจงแกะเชือกอยู่ ดวงตาก็มองดูนาง "ข้าไม่ออกจากโยวโจว 

จะรอเจ้าอยู่ที่นี่ เจ้ามีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วยาม ก่อนฟ้าจะมืดต้องกลับมา"

จ่างซุนเสินหรงนึกขึ้นมาได้ว่าคราวนี้ไม่มีหนังสือจากกรมโยธาท่ี

สามารถสั่งการให้เขาออกไปได้แล้วจึงพยักหน้าและหย่ังเท้ายืนอย่าง

มั่นคง

ซานจงเอาเชือกทบสุดท้ายออกจากเอวของนางเรียบร้อยแล้ว  

"ไปเถอะ"

ตงไหลเดนิเข้ามา จ่างซนุเสนิหรงพาเขาเดินไปทางแนวเขาแถบน้ัน

ซานจงมองดูเงาหลังของนาง พูดเบาๆ "คุ้มกันให้ดี"

ทหารสิบกว่านายน้ันประสานมือกุมหมัดรับค�าสั่งแล้วติดตามไป

อย่างรวดเร็ว หายลับไปในชายป่าพร้อมกับจ่างซุนเสินหรง
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แนวเทือกเขาว่ังจี้ช่วงท่ีอยู่นอกด่านช่วงน้ันถึงแม้จะมองเห็นได ้

ด้วยสายตา แต่เมื่อเดินเข้าไปกลับต้องเสียเวลาอยู่บ้าง

ในท่ีสุดก็ไปถึงที่หมาย ท้องฟ้ายามเช้าเหนือศีรษะก็สว่างจ้าไป 

หมดแล้ว

จ่างซุนเสินหรงยืนอยู่ท่ีด้านล่างแนวเขาช่วงน้ันพิจารณาอย่าง

ละเอียด ยอดเขาหลกัทุกยอดอยู่ในด่าน ช่วงเขาตรงนีเ้ป็นเพียงส่วนปลาย 

ทันทีที่มองก็เห็นส่วนท่ีเป็นปลายสุด แต่ลักษณะของภูเขาน้ันไม่เหมือน

กบัสว่นทีอ่ยูใ่นด่าน ตรงสว่นนีช้ันมาก ผนงัผากต็ะปุม่ตะป�า่ไม่สม�่าเสมอ 

ที่เชิงเขามียังแม่น�้าสายเล็กๆ ไหลอ้อมผ่าน

หลังจากพินิจพิจารณาเสร็จ นางก็เดินเลียบไปตามใต้แนวเขาช้าๆ 

ส�ารวจภูมิลักษณ์บริเวณโดยรอบอีกที พ้ืนท่ีบริเวณน้ีแทบไร้ร่องรอย 

ของมนุษย์ ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นแน่นทึบ แต่ภูมิลักษณ์อะไรที่สามารถดึงดูด 

48
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ความสนใจให้นางเก็บกลบัไปได้เลย นางหยดุลงและพยักหน้าให้ตงไหล

ที่อยู่ด้านหลัง

ตงไหลตอบรับสญัญาณจากนางแล้วก็ชกัดาบออกมา ปักลงไปตรง

ดินทีอ่ยูใ่ต้เท้าตรงจดุท่ีนางยืนอยู่ แล้วขดุออกเป็นรกูลมเลก็ขนาดเท่าชาม

รูหน่ึง ขุดไปเรื่อยจนกระทั่งลึกเท่าช่วงแขน ซึ่งล้วนขุดได้อย่างรวดเร็ว 

และราบรื่นมาก ไม่พบกับแรงต้านทานใดๆ ทั้งสิ้น

จ่างซุนเสินหรงมองดูแล้วพูดว่า "หยุดเถอะ"

ตงไหลเก็บดาบแล้วยืดตัวขึน้ "ประมขุน้อย ดูท่าจะไม่มหีนิแร่ขอรับ"

"ไม่มีถึงจะดี หากยังมีสายแร่อีกช่วงหนึ่งท่ีนอกด่าน อย่างนั้นสิ 

ถึงจะยุ่งยาก" จ่างซนุเสนิหรงพูดแล้วก็เงยหน้าขึน้มองดแูนวเขาเบือ้งหน้า 

มอืหนึง่กดอยู่กับช่วงอก ค่อยๆ ค�านวณทิศทางสายแร่อย่างช้าๆ ม้วนหนงัสอื 

ยังคงเก็บไว้ในอกเสื้อ ในนั้นไม่มีบันทึกเอาไว้จึงไม่สามารถชี้แนะอะไร 

ให้นางได้ คราวนี้นางได้แต่ต้องพึ่งพาตนเองเท่านั้น

ตงไหลถอยหลกีไปหน่ึงก้าว รูว่้าเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาส�าคัญ จงึไม่กล้า 

รบกวนนางแม้แต่น้อย

สายตาของจ่างซุนเสินหรงมองจากก�าแพงด่านไปตามทิศทางของ

แนวเขาด้านน้ีแทบจะทลีะชุน่ๆ ค่อยๆ คล�าออกมาเป็นแนวคร่าวๆ จากนัน้ 

สายตาก็หยุดลง "ตรงนั้นไม่ค่อยถูกต้อง"

ส่วนปลายสุดของแนวเทือกเขาอยู่ติดแม่น�้า ไม่มีต้นไม้และไม่มี 

ต้นหญ้า เป็นผนงัผาชนัท่ีเปลอืยเปล่า หนิภูเขาดขูรขุระตะปุม่ตะป�า่มากข้ึน 

จนถึงขั้นแหลมคมเหมือนถูกขวานจามผ่าออกมาอย่างนั้น ที่เชิงเขาย่ิง 

เป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นไปอีก จ่างซุนเสินหรงมองดูอีกรอบแล้วพูดว่า 

"ราวกับเคยถูกคนแตะต้องมาก่อน"
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ตงไหลรีบบอกทันที "บ่าวจะไปดูขอรับ"

ทหารทัง้สบิกว่านายทีค่อยคุม้กันนางอยู่ท่ีด้านข้างมาตลอดเวลานี้

พากันเข้ามาใกล้ หนึ่งในนั้นกุมหมัดคารวะนาง "ท่านผู้สูงศักดิ์โปรดระวัง 

ตรงนั้นน่าจะเป็นพวกศัตรูร้ายนอกด่านท�าออกมา"

นางถาม "เป็นกับดักเหมือนกันหรือ"

ทหารนายน้ันตอบ "ไม่เพียงแค่น้ัน พวกนอกด่านยังต้ังใจจะแอบ

เล็ดลอดเข้าไปในด่านอยู่ตลอด จึงท�าลายกับดัก ทั้งยังจะขุดภูเขาท�า 

เส้นทางอีกด้วย คิดจะเข้าไปในด่านผ่านทางภูเขาก็มี"

จ่างซุนเสินหรงจึงได้เข้าใจ แนวเขาช่วงน้ีเคยถูกขวานจามผ่ามา

จริงๆ ย่ิงกว่าน้ันยังถูกขุดจามมากมายหลายครั้งอีกด้วย พ้ืนที่ถึงได้ 

เปลี่ยนไปจนขรุขระตะปุ่มตะป�่าเช่นนี้

ทว่าฝ่ายศัตรูนอกด่านไม่รู ้ถึงความพิเศษของเขาว่ังจี้ เขาลูกนี ้

เต็มไปด้วยการเปลีย่นแปร ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ เดมิทไีม่อาจ

ขุดเจาะสะเปะสะปะ แนวเขาช่วงนี้ถึงแม้จะไม่มีสายแร่ แต่ภูมิลักษณ์

กลับเก่ียวพันอยู่กับยอดเขาหลักในด่าน เมื่อภูมิลักษณ์ของท่ีน่ีไม่เสถียร

แล้วก็จะชักน�าให้สายแร่ในด่านเกิดการเบี่ยงเบนขึ้นเล็กน้อย

นางคดิแล้วคิดอีก ในเมือ่เป็นเช่นนีไ้ม่สูแ้ตะต้องแนวเขานีอ้กีสักคร้ัง

ไปเลยก็แล้วกัน ท�าให้ภูมิลักษณ์ที่ไม่เสถียรของท่ีนี่ได้ระบายไป หาก 

ไม่มีการท�าลายก็ไม่มีการสร้างใหม่ เช่นนี้จึงจะท�าให้ภูมิลักษณ์ในด่าน

เสถียรมัน่คงได้ทัง้หมด ถึงจะเปิดเหมอืงขดุแร่ได้อย่างวางใจ และสามารถ

ท�าลายเส้นทางลักลอบที่นอกด่านได้อีกด้วย

"สามารถท�าลายสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่" นางถามเสียงเบา

ทหารนายนั้นตอบว่า "น่ีไม่ใช่เรื่องยาก ความรัดกุมในการวาง 
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แนวป้องกันของนอกด่านยังห่างไกลจากในด่านอยู่มากนัก กลยุทธ์ 

เหล่านัน้ของท่านหวัหน้าพวกเราเพียงให้พวกเขาลอกแบบได้แต่ไม่แน่ว่า 

จะสามารถเลยีนแบบออกมาได้ท้ังหมด" ฟังจากน�า้เสยีงแล้วเขาภาคภูมใิจ 

ในตัวซานจงเป็นอย่างย่ิง พอพูดจบก็กุมหมัดคารวะ แล้วพาคนออกไป

ห้าหกคน รีบไปที่บริเวณเชิงเขาส่วนที่ขรุขระอย่างรวดเร็ว

จ่างซุนเสินหรงสั่งตงไหล "ไปช่วยพวกเขา ที่น่ีภูมิลักษณ์ไม่เสถียร

ไปแล้ว หมั่นสังเกตความเคลื่อนไหวด้วย"

ตงไหลรับค�าสั่งแล้วตามไป ชักดาบออกไปช่วย

ทหารที่เหลืออยู่หลายนายยังคงจ�าค�าสั่งของซานจงได้ จึงล้อมอยู่

รอบกายจ่างซุนเสินหรง ปกป้องนางเป็นอย่างดี

จ่างซุนเสินหรงสังเกตภูมิลักษณ์อยู่อย่างใจจดใจจ่อ

ทหารหลายนายทีอ่ยู่ด้านหน้าน้ันมอืเท้าว่องไว อยู่ท่ีเชงิเขาทีเ่ป็นหลมุ 

เป็นบ่อน้ันแล้วก็เหมือนกับเข้าสู่เขตแดนไร้ผู้คน ชักดาบแล้วก้มตัวลง  

ไม่รู้ว่าแทงเข้าไปที่ใด เพียงประเดี๋ยวเดียวก็มีเสียงดังครืนครั่นทันที

ดินผืนใหญ่ผืนหน่ึงถล่มลงไป เผยให้เห็นหลุมกับดักขนาดใหญ่  

ตามมาด้วยการถล่มตดิต่อกันอกีหลายแห่ง ภายในเวลาอนัรวดเรว็ก็เกิด

ความเคลื่อนไหวที่เก่ียวเนื่องกัน เสียงดังทึบหนักระลอกนั้นดังอยู่ตลอด

ไม่หยุด ราวกับว่าดังออกมาจากใต้ดิน

จ่างซนุเสนิหรงเตรยีมระวังตวัไว้ก่อนแล้ว ทันใดน้ันก็ร้องเรยีก "ตงไหล!"

ตงไหลรีบเรียกทหารหลายนายนั้นให้หนีออกไป

จ่างซนุเสนิหรงเรยีกเสรจ็แล้วกลบัรูส้กึว่าใต้เท้าสัน่สะเทอืนไปหมด 

เหมอืนกับประสบการณ์ทีผ่่านมาก่อนหน้าน้ี จงึคุน้เคยกับการสะเทอืนไหว 

ของภเูขาแล้ว นางมองไปทีแ่นวเทอืกเขา หนิทีแ่ตกออกกระเดน็กระดอน
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กระจัดกระจาย มีหินภูเขาแถบหนึ่งถึงกับกลิ้งลงมาท้ังหมด ร่วงลงมา

กระแทกตรงๆ

"ข้างหน้า!" นางชี้สั่งให้ตงไหลพาคนไปหลบที่ตรงนั้น ขณะที่นางก็

ตั้งท่าจะไปหลบตรงนั้นด้วยเช่นกัน

ทว่าทหารท่ีตามติดอย่างใกล้ชิดคอยคุ้มกันนางกลับขวางเอาไว้  

"ท่านผู้สูงศักด์ิไม่อาจไปที่ข้างหน้าได้อีกแล้ว ที่น่ันจะพบกับศัตรูร้าย 

นอกด่านได้ง่าย"

ทางด้านตงไหลก็ถูกทหารหลายนายนั้นห้ามเอาไว้เช่นเดียวกัน

ไม่อาจไปข้างหน้าได้ จ่างซุนเสินหรงจึงได้แต่มองไปยังแม่น�้าที่ 

เชิงเขาสายน้ัน แล้วก็ขมวดคิ้ว "อย่างน้ันก็ไปท่ีแม่น�้า หากมีแรงดูดก็ให้

พยายามตั้งหลักให้มั่นคงท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้ รอจนช่วงนี้ผ่านไปแล้ว 

ค่อยว่ากัน"

ภูเขายังคงสั่นสะเทือนอย่างต่อเน่ือง หินภูเขาท่ีไถลลงมาลอยร่วง

อย่างไร้ทิศทาง น�้าในแม่น�้าก�าลังผุดข้ึนมาเป็นฟองดังบุ๋มๆ แสดงชัดว่า 

การคาดการณ์ของจ่างซุนเสินหรงนั้นไม่ผิด ในแม่น�้ามีแรงดูดจริงๆ นาง 

มั่นใจอยู่นานแล้วว่าขณะท่ีภูมิลักษณ์ของท่ีน่ีไม่เสถียรจะมีกระแสน�้า 

ดูดม้วนเช่นเดียวกับในด่านเมื่อคราวนั้น

หนิก้อนหนึง่กระเดน็มา โชคดมีากท่ีทหารนายหนึง่ผลกัจ่างซนุเสนิหรง 

ออกไปทันทีนางถึงได้หลบพ้น

จ่างซนุเสินหรงถูกผลกัเลยพลอยถล�าเหยียบลงไปในน�า้ ระดบัน�า้สูง 

ไม่เกินน่อง เยน็เฉยีบแทบจะเป็นน�า้แขง็ ยังคงไม่ทนัได้กล่าววาจาแรงดดู 

มหาศาลก็โจมตเีข้าใส่ และมมีากกว่าหนึง่ระลอก ซ�า้ทศิทางก็ไม่เหมอืนกัน  

นางมีอาการตอบสนองอย่างรวดเร็วที่สุด โดยสูดลมหายใจเข้าไปจนลึก
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แล้วกลั้นเอาไว้ และกเ็ปน็ดงัคาด นางถกูแรงดดูในน�า้มว้นใสท่นัท ีคนจึง

ล้มลงไปจนเปียกปอนไปทั้งตัว

คนทัง้หมดล้วนก�าลงัรบีมุง่ตรงมาทางนาง แต่กระแสน�า้มีแรงต้านอยู่  

มทีหารนายหนึง่ประคองนางเอาไว้ทนัที แล้วดนันางไปทางบนฝ่ัง ตนเอง

จึงถูกน�้าหอบม้วนพัดไป

อีกด้านหนึ่งตงไหลฝืนพยายามลุยแม่น�้าเข้ามา ท่ามกลางการ 

สั่นสะเทือนของภูเขาน�้าในแม่น�้าก็ดูดย้อนกลับ เขาเข้ามาใกล้ได้อย่าง

ยากล�าบาก เพียงทันได้ดึงแขนเสื้อของนางเอาไว้ชั่วครู่ แล้วก็ถูกน�้าดูด

ม้วนกลับไปอีก

จ่างซุนเสินหรงถูกการดึงของตงไหลคราวนี้ท�าให้ร่างกายมั่นคง  

แต่ต้านแรงดูดของกระแสน�้าไม่ไหว คนจึงลอยไปกับกระแสน�้าอย่าง

รวดเร็ว ทว่าหินภูเขาที่กลิ้งลงมาแถบนั้นกลับยังคงแตกกระจายร่วงลงสู่

แม่น�า้ นางไม่รูว่้าถูกทหารนายใดผลกัเข้าอกีแล้ว คราวนีใ้ช้แรงมากเกินไป 

นางจึงไหลไปตามแรงแล้วถูกน�้าม้วนไปอีกด้านหนึ่ง หินภูเขาท่ีร่วงลงสู่

แม่น�้าท�าให้น�้าสาดกระจายพัดนางกับพวกเขาแยกจากกันแล้ว

การดูดม้วนที่รวดเร็วไม่อาจคาดคะเนทิศทางได้เลย จนกระท่ัง 

เข้าใกล้รมิฝ่ังแม่น�า้สองมอืของจ่างซนุเสนิหรงพลนัคว้าหญ้าคาเอาไว้แน่น 

ถึงได้หยุดเคลื่อนไหวลงได้ นางโล่งอก สูดลมหายใจอย่างเร่งร้อนเข้าไป

สองเฮอืก เกือบจะหมดแรงอยู่แล้ว ผ่านไปครูห่น่ึงถึงค่อยฟ้ืนคืนกลบัมาบ้าง  

นางออกแรงปีนขึน้ไปบนฝ่ัง แล้วน่ังลงใกล้ต้นไม้อย่างหมดเรีย่วหมดแรง

ทั้งตัวเปียกโชกจนหนาวเหน็บ แต่ท่ีนางท�าเป็นสิ่งแรกคือหยิบเอา

ถุงผ้าปักลายที่ใส่ม้วนหนังสือออกมาจากอกเสื้อ พินิจดูแล้วดูอีก ยังดีที่

ถุงผ้าปักลายนี้กันน�้ากันไฟได้ ขอเพียงไม่หล่นหายไปก็ดีแล้ว
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นางจึงเก็บกลับเข้าไปในอกเสื้ออย่างวางใจ ตอนนี้เองถึงค่อยบิดๆ 

เสือ้ผ้าทีเ่ปียกโชก สดูลมหายใจช้าๆ เข้าไปทีละเฮอืกพลางคดิอย่างโมโหว่า 

ภเูขาของโยวโจวเจ้าอารมณ์ไม่น้อยเลยจรงิๆ เหมอืนกับคนของโยวโจวที่

ปราบให้เชื่องเชื่อได้ยากมากเหลือเกิน แต่นางยังคงสามารถควบคุมให้

อยู่หมัดจนได้ ตอนนี้ก็สงบเสงี่ยมแล้วไม่ใช่หรือ

น�า้ในแม่น�า้สงบน่ิงแล้วจรงิๆ ไม่มกีารเคลือ่นไหวอกีแล้ว นางหนัไป 

มองทางด้านท่ีถูกกระแสน�้าม้วนพัดมาแล้วก็ต้องตะลึง แนวเทือกเขา 

แถบนั้นถึงกับไม่เห็นอยู่ในสายตาไปแล้ว

แรงดดูของน�า้รวดเรว็เกินไป เพียงชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ นีถึ้งกับพัดนาง 

ลอยออกมาไกลถึงเพียงน้ี ไม่เห็นตงไหลและไม่เห็นทหารกลุ่มนั้นด้วย

เหมือนกัน พวกเขาน่าจะยังคงอยู่ที่ด้านนั้น

จ่างซุนเสินหรงมองดูดวงตะวัน ใกล้จะผ่านยามอู่แล้ว 

หลายชั่วยามผ่านไปอย่างรวดเร็ว นางต้องรีบไปสมทบกับพวกเขา

โดยเร็ว แนวเขาแถบนั้นภูมิลักษณ์ได้ระบายไปแล้ว ก็เหมือนกับคนนิสัย

ไม่ดีคนหนึ่งถูกกล่อมจนเชื่อฟังแล้ว เป้าหมายที่นางออกมาบรรลุผล 

นี่ก็เพียงพอแล้ว

นางบิดชุดชาวหูบนร่างครั้งแล้วครั้งเล่า ชุดชาวหูนี้ท่ีหนาไม่แนบ 

ติดกายกลับกลายเป็นเรื่องดี เวลานี้ไม่มีลมพัดจึงไม่ถึงกับหนาวข้ึน  

จ่างซนุเสนิหรงเค้นเรีย่วแรงลกุขึน้ออกจากรมิฝ่ัง เดนิตดัผ่านป่าแถบหนึง่

ถึงได้เห็นยอดเขายอดหนึ่งของแนวเขาแถบนั้น

ที่แท้นางก็ถูกกระแสน�้าพาอ้อมทิศทางมา มิน่าจึงมองไม่เห็น 

แนวเขานั้น นางค�านวณระยะทางอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปตามทิศทางนั้น  
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จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงกีบเท้าม้าดังขึ้นอย่างเร่งร้อน จึงหยุดเดินทันทีแล้วไป 

หลบทีห่ลงัต้นไม้ ในทีไ่กลออกไปบรุษุทีป่ล่อยผมยาวรงุรงักลุม่หนึง่ก�าลงั

ขี่ม้าเข้ามา ในมือถือดาบเล่มใหญ่ บุรุษกลุ่มน้ันก็คือทหารของนอกด่าน

นั่นเอง

จ่างซนุเสนิหรงเปลีย่นทศิทางแล้วก็เดินพลางนึกถึงค�าพูดของทหาร

หลายนายเหล่านั้น ที่ว่าเดินตรงต่อไปข้างหน้าจะพบกับโจรร้ายฝ่ายศัตรู 

ซึ่งก็เป็นจริงเสียด้วย ในตอนนี้นางก็ถูกน�้าม้วนพัดมาข้างหน้าเรียบร้อย

แล้ว

นางได้แต่เดนิอย่างรวดเรว็อยู่ในป่าเท่านัน้ ด้านหลงัเหมอืนจะได้ยิน

เสยีงกีบเท้าม้าอยู่ตลอด จ่างซนุเสนิหรงใช้เรีย่วแรงท่ีเหลอือยู่เพียงน้อยนดิ 

นัน้ไปจนหมดเกลีย้ง ในทีส่ดุกเ็ดินออกจากป่ามาถึงถนนดนิสายหน่ึงแล้ว

บนถนนมคีนกลุม่หน่ึงประมาณห้าหกคนผ่านมาช้าๆ มท้ัีงม้าทัง้รถม้า  

บนหลงัม้ายังมสีนิค้าอกี ดูไปแล้วเหมอืนจะเป็นพ่อค้าขบวนหน่ึง ในรถม้า 

มหีญิงผวิคล�า้คนหน่ึงโผล่ออกมา สวมชดุชาวหปัูกลวดลายสดใส กวักมอื

มาทางนาง เหมือนกับก�าลังเรียกนางให้เข้าไปอย่างไรอย่างนั้น

จ่างซุนเสินหรงได้ยินเสียงกีบเท้าม้าท่ีด้านหลังเหมือนจะดังใกล ้

เข้ามาอีก จึงกัดฟันแน่นได้แต่เดินเข้าไปอย่างรวดเร็ว

รถม้าคนัน้ันหยุดลงรอนางจรงิๆ หญิงผูน้ั้นย่ืนมอืมาดงึนางพลางย้ิม 

ขณะพูดภาษาหู* ไปทางด้านหลัง

ทีน่อกด่านส่วนใหญ่จะเป็นชาวซกัีบชาวชีต่าน หน้าตาก็เหมอืนกัน

กับชาวฮั่น เพียงแต่พูดคนละภาษากัน ท่ีหญิงผู้น้ีพูดอยู่ไม่ใช่ภาษา 

* ภาษาหู คือค�าเรียกรวมภาษาที่ชาวหูชนต่างเผ่าซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของจีนใช้กัน ทั้งชาวซยงหนู  
ชาวเซียนเปย ชาวเชียง ชาวเจี๋ย ชาวชี่ตาน ชาวหุยเหอ ชาวโหรวหราน กลุ่มชนเตอร์กิก ดังนั้น 'ภาษาหู' จึง
เป็นค�าเรียกรวมของภาษาชี่ตาน ภาษาเชียง รวมถึงภาษาของเผ่าต่างๆ ของชาวเซียนเปย



49เทียนหรูอวี้ 

ชี่ตานแต่เป็นภาษาเซียนเปย คาดว่าน่าจะเป็นชาวซี

บรรพชนสกุลจ่างซนุรุน่ก่อนๆ ก็มสีายเลอืดเซยีนเปยด้วยเหมอืนกัน 

จ่างซุนเสินหรงจึงสามารถฟังภาษาเซียนเปยออกบ้าง นางฟังออกว่า 

หญิงผู้น้ันก�าลังพูดกับคนท่ีอยู่ด้านหลังของนางว่า "น่ีคือคนของพวกเรา 

ก�าลังเฝ้ารอนางกลับมาอยู่พอดี"

จ่างซุนเสนิหรงถูกดึงขึน้รถม้าไปทนัท ีนางหนัไปมองด้านหลงัอย่าง

รวดเรว็ ทีด้่านหลงัทหารทีป่ล่อยผมยาวรงุรงักลุม่น้ันไล่ตามมาถึงตรงหน้า

แล้ว พอได้ยินค�าพูดของหญิงผู้นั้นถึงได้หยุด

หญิงผู้น้ันพูดภาษาหูอีกหลายประโยค ชายเผ่าซีท่ีร่วมเดินทาง 

มาด้วยคนหนึ่งเข้าไปย่ืนเศษเงินให้กับพวกนั้นเล็กน้อย ทหารกลุ่มน้ัน 

รับเงินไปแล้วถึงได้เปลี่ยนไปทางอื่น

จากนั้นรถม้าก็ขยับทันที ขบวนพ่อค้าเดินทางต่อ จ่างซุนเสินหรง

มองไปที่หญิงคนนั้น แล้วขยับกายคารวะเล็กน้อยเพื่อขอบคุณ

หญิงผูน้ั้นดเูหมอืนจะเป็นหัวหน้ากลุม่ ย้ิมจนตาหยีขณะมองดูนาง 

และชีม้าทีเ่สือ้ผ้าทีเ่ปียกน�า้บนร่างนาง ใช้ภาษาหูถามนางว่าเกิดอะไรขึน้

เพ่ือจะได้ไม่แพร่งพรายว่าตนมาจากในด่าน จ่างซนุเสนิหรงจึงจงใจ 

ชี้ๆ ที่ปากของตนเอง ส่ายหน้า แสร้งท�าท่าเป็นว่าไม่สามารถพูดได้

หญิงผู้นั้นแสดงสีหน้าว่าเข้าใจในทันที จากนั้นก็ย้ิมอย่างลึกล�้า 

กว่าเดิม หยิบพรมแบบชาวหูผืนหนึ่งจากข้างตัวยื่นให้นาง

จ่างซุนเสินหรงรับมาแล้วคลุมลงบนตัว สองมือดึงเอาไว้ท่ีหน้าอก 

ถึงแม้วันนีน้างจะจงใจสวมชดุชาวห ูมดัผมถักเปียเหมอืนหญงิชาวหูด้วย 

เช่นกัน แต่เพิ่งจะหลบเลี่ยงจากทหารหลายนายนั้นมา จึงยังไม่สามารถ 

แสดงออกว่าผ่อนคลายได้
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หญิงผูน้ั้นก็ย่ืนถุงหนงัใส่น�า้มาให้อกีอย่างมนี�า้ใจ พอดงึจกุเปิดออก

ก็ยังมีไอร้อนอยู่

ร่างกายจ่างซุนเสินหรงก�าลังหนาวสั่น แต่ก็โบกไม้โบกมือท�าท่าว่า

ไม่ดื่ม

หญิงผูน้ัน้จงึวางถุงหนงัใส่น�า้ลง แล้วย่ืนแป้งนึง่ชาวหชูิน้หนึง่มาให้

พลางยิ้มอีกขณะเชิญให้นางกิน

จ่างซนุเสนิหรงมองด ูแล้วก็ยังคงโบกมอื ถึงแม้นางจะหวิอยู่นานแล้ว 

จริงๆ ก็ตาม

หญิงผู้นั้นจึงไม่ย่ืนอะไรให้นางอีก เพียงมองประเมินนางพลางย้ิม 

ท่าทางราวกับพอใจเป็นอย่างยิ่ง

จ่างซนุเสนิหรงฉวยโอกาสมองออกไปนอกรถ ไม่เห็นยอดของแนวเขา 

แถบน้ันเสยีแล้ว ไม่รูว่้าตนออกมาไกลมากเพียงไร ทว่าดจูากสถานการณ์

ในขณะนี้ก็ไม่เหมาะจะหยุดการเดินทางลงตามใจได้ เพราะเกรงว่า 

จะไปพบกับทหารนอกด่านกลุ่มนั้นเข้าอีก จึงได้แต่หวังว่าพวกเขาจะ 

ไม่ไปที่แนวเขาแถบนั้น

นางมองออกไปพลางมองสีท้องฟ้าอีกหน ครุ่นคิดว่าจะลงจากรถ 

ที่ใดถึงจะเหมาะ

อยู่ๆ ก็ได้ยินเสียงคนเพ่ิมขึ้นมามากมายที่นอกรถ ประหน่ึงมาถึง 

ตัวเมืองสักแห่งหน่ึงแล้วอย่างนั้น รถม้าก็ไม่กระแทกกระเทือนอีกแล้ว 

เช่นกัน ทว่าเสยีงเหล่านัน้เพียงไม่นานก็ผ่านไป รถม้าเหมือนจะเปลีย่นเป็น 

เร็วขึ้นทันที จ่างซุนเสินหรงถึงขนาดที่มือหนึ่งต้องยันไว้กับประตูรถ ถึงได้

ไม่กระเด็นกระดอน

หญิงผู้น้ันที่อยู่ตรงข้ามยังคงย้ิมพลางใช้ภาษาหูพูดว่า "ไม่มีอะไร 
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วางใจได้"

รถม้าแล่นอยู่นานก่อนจะหยุดลง เหมอืนกับเลีย้วเข้าสูส่ถานท่ีแห่งหนึง่ 

หญิงผูน้ัน้ลงไปจากรถก่อน แล้วกวักมอืเรยีกจ่างซนุเสนิหรง ใบหน้ายังคงมี 

รอยยิ้มพอใจมากอยู่

จ่างซนุเสนิหรงมองออกไปด้านนอก เป็นบ้านท่ีมลีานเรอืนหลงัหนึง่ 

ด้านนอกบ้านเป็นถนนท่ีไม่กว้างสายหน่ึง บนถนนมีร้านสุราของชาวหู

เรียงรายแน่นขนัด น่าจะมาถึงในเมืองเล็กที่อยู่ใกล้ๆ แห่งหนึ่งแล้ว นาง

คลายพรมแบบชาวหทูีค่ลมุแล้วลงจากรถ มาถึงสถานทีเ่ช่นนีก็้ดเีหมอืนกัน  

เมื่อพวกตงไหลมาตามหาอาจจะสะดวกมากยิ่งขึ้น

หญิงคนนั้นชี้ไปท่ีห้องหน่ึงในบ้าน ใช้ภาษาหูพูดว่า "เข้าไปนั่งสิ  

ในนี้ก็เป็นสถานที่ที่ดีอยู่"

จ่างซนุเสนิหรงมองนาง เห็นใบหน้านางเผยรอยย้ิมพึงพอใจเช่นน้ัน

ออกมาในใจก็เต้นรวัแรง พยักหน้าแล้วเดินไปท่ีห้องน้ัน เดนิไปได้ครึง่ทาง 

จู่ๆ ก็หันตัววิ่งไปที่ประตูลานเรือนทันที

หญิงผู้นั้นกรีดร้องเสียงแหลมข้ึนมาทันที ด้านหลังจ่างซุนเสินหรง 

มีเงาร่างสองสายไล่ตามมาในฉับพลัน หน่ึงซ้ายหนึ่งขวาขนาบนางแล้ว 

ลากนางกลับไป

หญิงชาวหูรูปร่างสูงใหญ่สองคนน้ันมีเรี่ยวแรงประหน่ึงบุรุษเลย 

ทีเดียว

ตอนท่ีจ่างซุนเสินหรงถูกลากตัวกลับมา ร่างนางก็ไม่มีเร่ียวแรง 

หลงเหลอืแล้ว นางท่ีท้ังเหนด็เหน่ือยท้ังหิวโหยแทบจะสญูเสยีเร่ียวแรงไป 

จนหมดสิ้นท้ายท่ีสุดก็ไม่อาจหนีพ้นได้ จึงถูกลากกลับไปที่ห้องน้ันทันที 

จากนัน้ทีเ่บือ้งหน้าก็มดืมดิไปหมด ใบหน้านางถูกผ้าด�าผนืหน่ึงคลุมลงมา
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เสียงติ๋งๆ ดังเข้าสู่โสตประสาท ดูเหมือนเป็นเสียงกาน�้าหยด*

จ่างซนุเสนิหรงตืน่ขึน้มาอย่างมนึงง ตรงหน้ามแีสงเทยีนอยู่หรุบหรู่

ข้างหมูเีสยีงสตรคีนหน่ึงก�าลงัพูดว่า "เฮ้อ นีค่งไปเจอยายแก่ค้ามนุษย์ 

มาสนิะ ยายแก่ค้ามนษุย์ทีน่อกด่านนีไ่ม่เหมอืนกับพวกเราหรอก ท้ังจีป้ล้น

ทั้งช่วงชิงเอาดื้อๆ ไม่สนใจหรอกว่าจะผิดท�านองคลองธรรมหรือไม่"

จ่างซุนเสินหรงสติแจ่มใสขึ้นมาบ้างแล้ว หยัดกายขึ้นนั่ง มือหนึ่ง 

คล�าไปที่ช่วงอกทันทีเหมือนเคย

สตรีผู้หน่ึงขยับเข้ามาใกล้ "หาหนังสือน่ันของเจ้าอยู่หรือ ไม่ต้อง

กังวล พวกเขาสัง่ให้ข้าค้นตวัเจ้า พอข้าเห็นว่าเป็นหนงัสอืหลกัสตรเีล่มหน่ึง  

จะมีอะไรให้น่าค้นกัน ก็เลยยัดกลับคืนมาให้เจ้าแล้ว"

จ่างซุนเสินหรงคล�าเจอแล้วจึงมองอีกฝ่าย น่ันเป็นสตรีท่ีมีคิ้วบาง

นยัน์ตาเรยีวเลก็ดเูย้ายวนตาอย่างมาก สวมกระโปรงหรฉูวินย้อมสสีดใส 

หวีผมเกล้าเป็นมวยอย่างคนที่ขายศิลปะ

นางเอ่ยปากถาม "เจ้าเป็นชาวฮั่นหรือ" เสียงค่อนข้างจะแหบเครือ

อีกฝ่ายจ้องมองดูนางด้วยความดีใจอย่างย่ิง "พูดมาต้ังนานก็ไม่มี

เสียงตอบ เกือบจะนึกว่าเจ้าเป็นชาวหูแล้วเชียว ยังดีท่ีข้าเดาถูกนะ  

เจ้ากับข้ามาจากพื้นที่เดียวกัน"

จ่างซุนเสินหรงมองประเมินรอบๆ อีกครั้ง นี่เป็นห้องพักที่เรียบง่าย

ห้องหนึ่ง มีโต๊ะเครื่องประทินโฉมตัวหนึ่ง จึงสามารถมองออกว่าเป็นที่อยู่

ของสตรี ใต้ร่างนางเป็นเตียงเตี้ยๆ หลังหนึ่ง ปูทับด้วยพรมแบบชาวหูอัน

สวยงาม จ่างซุนเสินหรงพลันประจักษ์แจ้งถึงความเป็นจริงท้ังหมดทันที 

* กาน�า้หยด คอืเครือ่งมอืบอกเวลาชนดิหน่ึง เป็นชดุภาชนะทีเ่รยีงกันเป็นขัน้บนัได ซึง่ระหว่างภาชนะแต่ละใบ 
จะมท่ีอเชือ่มต่อกันด้านบน น�า้จากภาชนะท่ีอยูด้่านบนสุดจะไหลลงสู่ภาชนะทีอ่ยู่ด้านล่าง ไหลลงมาเป็นทอดๆ  
จนถึงภาชนะที่อยู่ด้านล่างสุด จะมีแท่งไม้อยู่ในภาชนะ เมื่อระดับน�้าสูงขึ้นแท่งไม้จะลอยสูงข้ึนเรื่อยๆ โดย
มาตรวัดระดับบนแท่งไม้สามารถใช้บอกเวลาได้
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หญิงผู้นั้นถึงกับขายนางแล้ว!

สตรีตรงหน้าเห็นสีหน้านางไม่พอใจก็ยิ้มอ่อนพลางพูดว่า "พูดแล้ว

ก็แปลกจริงๆ เจ้าเป็นเพียงคนเดียวที่ถูกยายแก่ค้ามนุษย์ขายมาแล้ว 

ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีอยู่ ก่อนหน้านี้ข้าเคยเห็นที่ถูกหลอกมา  

ล้วนครึ่งเป็นครึ่งตายแล้วท้ังสิ้น เจ้าต้องฉลาดแน่ๆ ที่ไม่กินอาหารของ

พวกเขา แล้วก็ไม่ดื่มน�้าของพวกเขาด้วย"

"ถ้าไม่เป็นเพราะไม่มีทางเลือก ข้าไม่มีทางข้ึนรถม้าของนางแน่"  

จ่างซุนเสินหรงกัดริมฝีปาก "รอให้ข้าออกไปแล้วค่อยหานาง..."

'คิดบัญชี' สองค�ายังไม่ได้พูดออกมา จู่ๆ จ่างซุนเสินหรงก็นิ่งอึ้งไป 

จากนัน้ก็รบีลกุข้ึนมองออกไปนอกหน้าต่าง กลบัพบว่าหน้าต่างเปิดไม่ออก  

แม้จะเป็นเช่นนี้แต่นางก็ยังคงดูออกว่าท้องฟ้าข้างนอกมืดลงแล้ว

"ข้าสลบไปนานเพียงไรแล้ว" นางหันกลับมาถาม

สตรีนางนั้นทอดถอนใจ "สลบไปหนึ่งวันเต็มแล้ว เจ้าคงต้องได้รับ

ความทรมานอยู่บ้างกระมัง ข้ากรอกน�้าข้าวต้มให้เจ้าไปไม่น้อย เส้ือผ้า 

ข้าก็เป็นคนเปลี่ยนให้เจ้าเหมือนกัน"

ตอนนี้เองจ่างซุนเสินหรงถึงได้สนใจมองดูร่างกายตนเอง ชุดชาวหู

ทั้งตัวถูกเปลี่ยนแล้วจริงๆ เสียด้วย กลายเป็นชุดท่ีมีสีสันสดใส นาง 

คดิในใจ แย่แล้ว ผ่านมานานเพียงน้ี ซานจงยังรอข้าอยู่ทีก่�าแพงด่านน่ัน

"มีอะไรหรือ" สตรีนางนั้นถามนาง

จ่างซุนเสินหรงนั่งกลับลงไปบนเตียงเต้ีย สีหน้าลึกล�้าดุจห้วงน�้า  

ไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว

สตรนีางนัน้ขยับเข้ามาใกล้ แล้วนัง่คกุเข่าลงข้างๆ "ตอนท่ีข้าดแูลเจ้า 

ก็คดิอยู่ว่าดูเจ้ามคีวามสงูศักดิไ์ปเสยีหมด คงไม่ได้มาจากสองเมอืงหลวง 
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หรอกนะ ตอนน้ีฟังส�าเนียงของเจ้าน่าจะเป็นคนฉางอนัอย่างไม่ต้องสงสยั"

"อืม" จ่างซุนเสินหรงเหม่อลอย เวลานี้ไม่มีอารมณ์จะไปสนใจ 

เรื่องอื่นๆ แล้ว

สตรีนางน้ันนั่งคุกเข่าตัวตรงแล้วคารวะให้นาง ค�าเรียกตนเองก็

เปลี่ยนไป "ผู้น้อยก็เป็นชาวฉางอัน มาจากครอบครัวในย่านบัณฑิต 

ของฉางอัน ดีดพิณคงโหว* ได้ มีนามว่าตู้ซินหนู หลายวันก่อนหน้าน้ี 

ได้เดินทางจากจงหยวน** มาที่ชายแดนเพ่ือแสดงดนตรีอยู่ที่เขตอี้โจว  

ได้พบกับพ่อค้ากลุม่หนึง่ แรกเริม่พวกเขาบอกว่าจะเชญิผูน้้อยมาทีน่ีเ่พ่ือ

เปิดการแสดงดนตรี ไม่คาดคิดเลยว่าหลังจากมาถึงแล้วพวกเขากลับ 

ไม่ยอมปล่อยให้ผู้น้อยจากไป ดังนั้นผู้น้อยก็เหมือนกันกับท่านผู้สูงศักดิ์ 

ต่างถูกหลอกลวงมา"

จ่างซุนเสินหรงพูดอย่างเฉยเมย "แล้วอย่างไรล่ะ"

ตู้ซินหนูย้ิมแย้ม "ท่านผู้สูงศักดิ์ยังมีบางอย่างที่ไม่ทราบ สถานที่นี้

แท้จรงิก็คอืถ�า้ละลายเงนิทอง*** ท่ีละลายก็ไม่มใีดอืน่นอกจากสรุากับนารี  

ผู้น้อยเห็นท่านผู้สูงศักดิ์ดูเหมือนจะมาจากครอบครัวที่ไม่ธรรมดา บางที

อาจจะสามารถร่ายร�าอย่างในราชส�านักได้บ้าง ไม่ทราบว่าจะสามารถ

ร่วมกับผู้น้อยสักคราวได้หรือไม่ คืนพรุ่งนี้กอบโกยรางวัลใหญ่..."

"อย่าแม้แต่จะคิด" จ่างซนุเสนิหรงตดับทค�าพูดของนางตรงๆ ดอูอก

นานแล้วว่าสถานท่ีนีไ้ม่ใช่สถานทีม่เีกียรติอะไร คดิเรยีกข้าไปร่ายร�าให้ดู 

ฝันไปหรือไม่!

* คงโหว เครื่องดนตรีจีนโบราณที่มีลักษณะคล้ายฮาร์ป คงโหวเดิมมี 3 แบบ คือ คงโหวแบบนอน คงโหว 
แบบตั้ง และคงโหวหัวหงส์ โดยคงโหวแบบนอนเป็นคงโหวที่ปรากฏในสมัยราชวงศ์ฮั่น
** จงหยวน เป็นที่ราบแถบตอนกลางของประเทศจีน หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณซึ่งตั้งอยู่ตอนกลาง
ไปจนถึงตอนใต้ของลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
*** ถ�้าละลายเงินทอง คือสถานที่ค่าใช้จ่ายสูง ในสมัยโบราณมักจะหมายถึงหอคณิกา
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ตู้ซินหนูนิ่งอึ้งไป "ท่านผู้สูงศักดิ์ไม่เต็มใจหรือ"

จ่างซุนเสินหรงแค่นเสียงเฮอะเบาๆ "พวกเขาไม่คู่ควร"

คราวนีตู้ซ้นิหนูนบัว่ามัน่ใจแล้วจรงิๆ ว่าท่านผูน้ี้เป็นผูส้งูศกัดิอ์ย่าง

แน่นอน ไม่อย่างนัน้ภายใต้สถานการณ์เช่นนีย่้อมไม่อาจกล่าววาจาเหล่าน้ี 

ออกมาอย่างไม่สะทกสะท้านต่อความตายได้แน่ๆ

นางเหลือบมองจ่างซุนเสินหรง ย้ิมพลางถามหย่ังเชิง "ว่าไปแล้ว  

ผูน้้อยเคยตกอยู่ในความล�าบากมาครัง้หนึง่ทีน่อกชายแดนทางตอนเหนอื 

ตอนนั้นก็เคยได้พบกับผู้สูงศักด์ิท่านหนึ่งเหมือนกัน แต่นางพูดคุยด้วย 

ได้ง่ายมาก อบอุ่นนุ่มนวลประดุจจันทรา ท่านผู้สูงศักดิ์ไม่เหมือน..."

จ่างซุนเสินหรงหันขวับมามองนาง

ตู้ซินหนูพลันย้ิมแหยออกมา "ท่านผู้สูงศักดิ์เหมือนกับดวงตะวัน  

ในฟากฟ้านี้ไหนเลยจะขาดดวงตะวันได้ล่ะ ใช่หรือไม่"

ขณะนี้จ่างซุนเสินหรงไม่มีอารมณ์ไปพูดคุยเรื่องเหล่านี้กบัตู้ซินหนู 

นางเพียงอยากจะครุ่นคิดเงียบๆ เพ่ือหาหนทางหนี จึงพูดอย่างเย็นชา  

"ต่อให้เจ้าแต่งเรื่องเล่าขึ้นมาอีกก็อย่าคิดว่าจะกระตุ้นข้าได้"

ตู้ซินหนูพูดไม่ออก คิดในใจว่า สตรีสูงศักดิ์นางน้ีดูอายุยังไม่มาก

แท้ๆ ทว่าดวงตากลบัน่ากลวัเกนิไปแล้ว ราวกบัไมว่่าความคดิใดล้วนหนี

ไม่พ้นนางกระนั้น จึงทอดถอนใจอย่างจนปัญญา "คืนพรุ่งน้ีคงจะม ี

แขกสูงศักดิ์บริเวณใกล้เคียงมา ว่ากันว่าจะมาเลือกคนแล้วพาไปด้วย  

ผูน้้อยเดมิคดิอยู่ว่านีเ่ป็นโอกาสทีดี่ ดังนัน้ถึงคิดจะเชญิท่านผูส้งูศกัดิใ์ห้มา 

ร่วมด้วยกัน"

หากไม่เห็นว่านางดูสูงศักดิ์ล�้าค่าไยตนจะต้องคิดถึงแผนการนี้  

แล้วเฝ้ารออย่างยากล�าบากจนนางฟื้นถึงได้เสนอขึ้นมาเล่า
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จู่ๆ จ่างซุนเสินหรงก็มองตู้ซินหนู "เจ้าว่าอะไรนะ!"

ตูซ้นิหนเูกือบจะผงะไป ยังนึกว่าตนเองพูดอะไรผิดไปอกีแล้วหรือไม่

นยัน์ตาของจ่างซนุเสนิหรงวูบไหว แล้วลกุขึน้ยืนทนัที "กไ็ด้ ร่ายร�า!"

ตู้ซินหนูไม่คาดคิดว่านางจะเปลี่ยนความคิดแล้ว พดูอย่างยินดีว่า  

"เช่นนั้นท่านผู้สูงศักดิ์ตกลงแล้ว?"

จ่างซุนเสินหรงยกนิ้วชี้ตั้งขึ้น ส่งสัญญาณให้นางเงียบ พวกตงไหล

จะต้องก�าลงัตามหานางอยู่ ขอเพียงมโีอกาสออกไปจากทีน่ี่นางย่อมตกลง

รับปากแน่นอน
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เมืองเล็กแห่งนี้ใช้เท้าเดินก็สามารถวัดขนาดออกมาได้ เป็นเพียง

เมืองรักษาการณ์แห่งหนึ่ง ดังนั้นถึงอยู่ใกล้ๆ กับแนวก�าแพงด่าน

ทุกครั้งท่ีถึงช่วงระยะเตรียมตัวป้องกันในฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาว

ของในด่าน ที่นี่จะเหลือเพียงกองทหารรักษาการณ์ชาวชี่ตานท่ีปล่อย 

ผมยาวรงุรงัเหล่านัน้เท่าน้ัน พวกสายสบืฝ่ายศัตรท่ีูคอยลอบเข้าไปในด่าน

อยู่ตลอดเวลาเหล่านั้นก็ส่งออกไปจากที่นี่ด้วยเช่นกัน มีเพียงเวลาน้ีซ่ึง 

เป็นยามฤดใูบไม้ผลแิล้ว เมอืงรกัษาการณ์เลก็ๆ แห่งนีถึ้งจะมชีาวบ้านกับ 

พวกพ่อค้าไปมาเพ่ิมมากขึ้น จึงมักจะไม่ปิดเมืองในยามค�่าคืนอยู่บ่อยๆ 

การท�าการค้าขายต่างๆ นานาก็ปรากฏออกมาแล้วเช่นกัน

เหมือนอย่างเช่นถ�้าละลายเงินทองที่จ่างซุนเสินหรงอยู่ในเวลานี้

ตอนทีตู่ซ้นิหนูบอกเรือ่งเหล่านีใ้ห้กับนางคอืขณะท่ีก�าลงัหวีผมแต่งตัว 

ให้นางอยู่ ในห้องจุดตะเกียงน�้ามันเพิ่มขึ้นมา ประเดี๋ยวเดียวแสงสว่างก็

49
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มากขึ้น ส่องสะท้อนเงาร่างคนสองคนในคันฉ่องส�าริด

"ต้องขอบคุณที่ท่านผู้สูงศักดิ์มีรูปโฉมเช่นนี้ สถานท่ีเย่ียงนี้มีเพียง

หน้าตาและความสามารถทางศิลปะเท่านั้นถึงจะท�าให้หาเงินได้"

ตู้ซินหนูมือเป็นระวิงอยู่ แต่ปากก็พูดไปด้วย "ผู้น้อยเป็นเพราะ 

มีความสามารถอยู่บ้าง อันท่ีจริงเมื่ออยู่ท่ีนี่ก็ยังไม่นับว่าถูกปฏิบัติอย่าง 

ไม่เป็นธรรมนัก ถึงได้ถูกเรียกมาคอยดูแลท่านผู้สูงศักดิ์ และก็เห็นได้ว่า 

พวกเขาเห็นความส�าคัญของท่านผู้สูงศักดิ์เช่นกัน ข้าเพ่ิงไปบอกว่า 

ท่านผู้สูงศักดิ์ยอมออกไปแสดง ท�าให้พวกเขาดีใจแทบแย่ ต่างนึกว่า 

ท่านผู้สูงศักดิ์ถูกผู้น้อยเกลี้ยกล่อมได้แล้ว ถึงได้ยอมเชื่อฟังเจ้าค่ะ"

จ่างซนุเสนิหรงฟังและเรยีบเรยีงความคดิไปด้วย ปล่อยให้นางจัดการ 

ไปตามใจ

ตูซ้ินหนูจัดการเสร็จแล้วก็ถอยออกมาดูเล็กน้อย จ่างซุนเสินหรง

เกล้ามวยผมทรงเหนินภา เปลีย่นเป็นชดุกระโปรงชาวหท่ีูเปิดคอเปลอืยแขน  

บนเอวรดัด้วยพู่หลากส ี ดูราวกับเดินออกมาจากภาพวาดอย่างไรอย่างนัน้  

นางย่ิงดูก็ย่ิงรู้สึกตกตะลึง "ท่านผู้สูงศักดิ์มีรูปร่างหน้าตาเป็นเลิศเช่นน้ี 

แล้วยังมาจากเมืองหลวงอีก เพราะเหตุใดถึงได้ร่อนเร่มาถึงนอกด่านได้ 

สามีที่บ้านท่านไม่เป็นห่วงหรือเจ้าคะ"

จ่างซุนเสินหรงนึกถึงซานจงท่ียังคงรอคอยนางอยู่ข้ึนได้ในทันที 

สีหน้านิ่งเรียบ "ไม่มีสามีหรอก"

"ถ้าอย่างน้ันก็แปลกมากจริงๆ" ตู ้ซินหนูประหลาดใจ "อย่าง 

ท่านผู้สูงศักดิ์นี่ คนท่ีจะสู่ขอในฉางอันน่าจะต้องมากมายจนเหยียบ 

ธรณีประตูหักไปนานแล้วถึงจะถูกนะเจ้าคะ"

จ่างซุนเสินหรงไม่ตอบค�า
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ตู้ซินหนูเห็นนางไม่สนใจ จึงคาดเดาว่าน่าจะเพราะไม่อยากพูดถึง

เรือ่งน้ี เกรงว่าพูดมากเกินไปจะท�าให้นางอารมณ์ไม่ดไีด้ จงึเปลีย่นหวัข้อ 

"ยังไม่ทราบเลยว่าท่านผู้สูงศักดิ์เรียกหาว่าอย่างไรเจ้าคะ"

จ่างซุนเสินหรงไม่อยากจะแพร่งพรายศักด์ิฐานะ ย่ิงไปกว่าน้ัน 

นางยังมาจากฉางอันอีกด้วย ไม่ว่าจะแพร่ออกไปจนถูกพวกนอกด่านรู้ 

หรือวันหลังแพร่เข้าไปที่ฉางอันแล้วท�าให้บิดามารดาของนางรู้เข้าล้วน

ไม่ใช่เรื่องดีทั้งสิ้น "พบกันโดยบังเอิญ ไม่จ�าเป็นต้องรู้หรอก"

ตู้ซินหนูคิดอยู่สักครู่ ในใจคิดว่าช่างเป็นสตรีสูงศักด์ิที่เฉียบแหลม

ระมัดระวังตัวจริงๆ จึงไม่ถามไถ่แล้ว เพียงถอนใจยาวคราหน่ึง "ผู้น้อย 

กลับเป็นสตรีท่ีออกเรือนแล้ว ถ้ารู้แต่แรกก็จะอยู่ดีๆ ท่ีฉางอันไม่ออกมา

หรอกเจ้าค่ะ คาดว่าสามีของผู้น้อยคงร้อนใจจะแย่แล้ว ด่านชายแดน 

ในใต้หล้านีล้้วนโหดร้ายอันตราย ต่อไปภายหน้าจะไม่มาอกีแล้ว หลงัจาก

กลับไปท่านผู้สูงศักดิ์อย่าได้มาเยือนอีกเลยนะเจ้าคะ จะได้ไม่ต้องท�าให้

คนที่บ้านหวั่นวิตกเป็นกังวลไปด้วย"

จ่างซุนเสินหรงมองตู้ซินหนู "ออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากันดีกว่า"  

ในใจกลับก�าลังคิดว่า คนที่บ้านล้วนไม่รู้ นอกจากซานจง...ซึ่งเขาก็ไม่ใช่ 

คนที่บ้านไปแล้ว ไม่รู้ว่าเวลานี้เขาอยู่ที่ใด ยังคงรออยู่ที่นอกก�าแพงด่าน

นั่นใช่หรือไม่นะ หรือว่ากลับเข้าในด่านไปแล้ว นางคิดวุ่นวายไม่หยุด  

แล้วจู่ๆ ก็เบอืนหน้ามองไปท่ีประตูห้อง เพราะพบว่าด้านนอกแสงไฟสว่าง

ยิ่งขึ้นแล้ว

ตูซ้นิหนเูองก็มองดอูยู่เช่นกัน สหีน้าเคร่งเครยีดอยู่ไม่น้อย พูดเบาๆ ว่า  

"นี่คือเริ่มต้นรับแขกแล้วล่ะเจ้าค่ะ"

ทุกวันเมื่อถึงยามค�่าคืนที่น่ีก็จะคึกคัก คืนนี้ก็ย่อมไม่ผิดจากที่คาด
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เอาไว้

ท่ีเรียกกันว่า 'ถ�้าละลายเงินทอง' ก็เพราะเหมือนกันกับถ�้าจริงๆ 

หลังคาห้องโถงใหญ่เป็นหลังคาโค้งสีขาว ด้านล่างเป็นยกพ้ืนทรงกลม

สร้างด้วยไม้ ปูทับด้วยพรมผืนหนา ข้างล่างยกพ้ืนรอบด้านเป็นที่น่ัง

ส�าหรับสังสรรค์ดื่มกิน

เวลานี้รอบด้านของยกพ้ืนไม้ทรงกลมมีพวกขายศิลปะก�าลังเล่น

ดนตรีอยู่ เสียงขลุ่ยของชาวหูบรรเลงครวญ เคล้าด้วยเสียงผู้คนที่เข้ามา

ไม่ขาดสาย ไม่นานก็ดังอื้ออึงไปหมด

ประตูห้องเปิดแง้มเป็นช่อง ตู้ซินหนูเพ่ิงมองออกไปข้างนอกก็เห็น

หญิงชาวหูตัวสูงใหญ่สองคนเดินไปเดินมาคอยตรวจตราอยู่บนระเบียง

นอกประตหู้อง นางมองอยู่แวบหนึง่แล้วก็ปิดประตหูนักลับมา พูดเสยีงค่อย 

กับจ่างซนุเสนิหรงท่ีนัง่อยู่บนเตียงเตีย้ๆ "แขกสงูศกัดิน่ั์นน่าจะยังไม่มาเจ้าค่ะ"

จ่างซุนเสินหรงมองตู้ซินหนู "เจ้ารู้หรือว่าเป็นแขกสูงศักดิ์เช่นไร"

ตู้ซินหนูส่ายหน้า "ถ�้าละลายเงินทองเช่นนี้ ไม่ว่าคนเช่นใดก็ล้วนมี

ท้ังนัน้ แขกสงูศกัดิท่ี์มาส่วนใหญ่จะไม่ยอมแพร่งพรายศกัดิฐ์านะท่ีแท้จรงิ 

แต่ไม่ว่าอย่างไรต้องมีเงินถึงจะมาได้ ไม่ง่ายเลยกว่าผู้น้อยจะสอบถาม

ได้ว่าจะมีคนเช่นนี้มา"

จ่างซุนเสินหรงคิดแล้วคิดอีก ถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ลองเสี่ยงโชคด ู

เสียหน่อยแล้ว ไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องออกไปจากสถานที่นี้ให้จงได้

ด้านนอกค่อยๆ มีเสียงสรวลเสเฮฮาดังมา แสงโคมไฟสว่างไสว  

ดูเหมือนจะย่ิงคึกคักมากข้ึนแล้ว ทันใดน้ันก็มีคนมาที่นอกประตูก่อนจะ 

ตบบานประตสูองครัง้หนักๆ ตามด้วยเสยีงหญิงชาวหูคนหนึง่พูดภาษาห ู

อย่างเย็นชาอยู่ประโยคหนึ่ง
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ตู้ซินหนูหันกลับมา พูดค่อยๆ "ขึ้นแสดงได้แล้วล่ะเจ้าค่ะ" พูดจบ 

ก็ดึงประตูเปิดออก

จ่างซุนเสินหรงมองไป เสียงคนจ้อกแจ้กจอแจที่ด้านนอกพลัน 

ดงัเข้ามาในทนัท ีกลิน่สรุาของชาวหูผสมผสานกับกล่ินแป้งชาดอนัเข้มข้น 

ก็ลอยเข้ามาเช่นกัน หญิงชาวหูสองคนที่ปากประตูก�าลังมองนางด้วย

ท่าทางดุดันอย่างยิ่ง

นางลุกขึ้นแล้วจัดแจงเสื้อผ้า จากนั้นก็เดินออกไป

บนยกพ้ืนไม้ทรงกลมการร่ายร�าชาวหูชดุหน่ึงเพ่ิงจะจบลง หญิงสาว 

ชาวหูหลายคนที่ผัดหน้าทาชาดทยอยกันเดินลงจากยกพื้น

ไม่มีใครซื้อพวกนาง ที่ด้านล่างแขกเหรื่อท่ีอยู่ท่ามกลางวงสุรา 

แย่งชงิกันขึน้ไปท่ีด้านหน้า กระชากพวกนางไปอย่างไม่มคีวามเกรงใจเลย 

แม้แต่น้อยนิด

ทันใดนั้นก็มีเสียงร้องอย่างตกใจ แต่ไม่มีใครสนใจและไม่มีใครไป

ห้ามปราม สตรีที่อยู่ที่นี่ก็คือสินค้า เสียงเพียงน้อยนิดเหล่าน้ันถูกเสียง

หัวเราะของพวกบุรุษกลบไปตั้งนานแล้ว

ตูซ้นิหนเูดนิไปข้างยกพ้ืนไม้ทรงกลม น่ังคกุเข่าอยู่ด้านหลงัพิณคงโหว  

กับสภาพไร้ระเบยีบเตม็ไปด้วยผูค้นก�าเรบิเสบิสานของสถานทีน้ี่นางเหน็ 

มามากแล้ว ยังดีที่นางมาจากย่านบัณทิต มีไหวพริบรู้จักหลบหลีก และ 

มีความสามารถด้านการดีดพิณคงโหวอยู ่ เพียงคนเดียวของที่ นี ่

นางจงึฝืนพยายามรบัมอืให้อยู่ และวันน้ีจะต้องมผีลงานข้ันยอดเย่ียมให้ได้  

ครั้งนี้ได้พบกับจ่างซุนเสินหรงถือเป็นโอกาสอันหาได้ยากของนางแล้ว

ท่ามกลางความอกึทึกวุ่นวายท้ังมวล นางลอบมองไปทางด้านหลงั
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แวบหนึ่ง แล้วพยักหน้าส่งสัญญาณ ยกมือขึ้นดีดสายพิณ เสียงเปี่ยม

มนตร์ขลังดังขึ้นเสียงหนึ่ง ในสถานที่แห่งนี้สงบลงเล็กน้อย ไม่เหมือนกับ

เครื่องดนตรีชาวหูที่นอกด่าน ที่บรรเลงขึ้นนี้เป็นกลิ่นอายบรรยากาศของ

ฉางอันแห่งราชวงศ์จงหยวน

เสียงไหลระเรื่อยเหมือนสายน�้า หนึ่งเสียงหนึ่งก้าว มีคนย่างก้าว

ตามเสียงดนตรีขึ้นไปกลางยกพื้น วาดคิ้วด�าริมฝีปากแดง รูปร่างหน้าตา

เปล่งประกายประหนึ่งสีสันอันสดใส กวาดตาไปทั่วบริเวณอย่างเย็นชา

ตอนยังเด็กจ่างซุนเสินหรงเพียงเคยติดตามพ่ีสาวร่วมปูอ่ย่าง 

จ่างซุนหลันศึกษาการดนตรีและการร่ายร�าของราชส�านักอยู่ไม่ก่ีเพลง 

เพราะตอนน้ันมีความนิยมน้ีในหมู่ลูกหลานขุนนางก็เท่านั้นเอง ผ่านไป

หลายปี ยังคงจ�าได้อยู่บ้าง แม้อาจจะไม่ช�านาญมากพอ แต่จุดประสงค์

ของนางก็ไม่ใช่การร่ายร�าอยู่แล้ว

นางยืนอยู่บนยกพ้ืนไม้ รอเสยีงดนตรอียู่ สายตากวาดผ่านด้านล่าง

ยกพ้ืนไปอย่างช้าๆ คนมากมายล้วนก�าลงัมองดูนาง แต่ดไูม่ออกว่าคนใด

คือคนที่ถูกเรียกว่า 'แขกผู้สูงศักดิ์' นางแอบมองไปทางด้านหลัง ตู้ซินหนู 

ดีดพิณคงโหวพลางสบสายตากับนางแวบหนึ่ง แล้วขมวดคิ้วส่ายหน้า

จ่างซุนเสินหรงลอบบีบมือตนเอง หรือว่าแขกผู้สูงศักดิ์อะไรนั่น 

จะไม่มาแล้ว เพ่ิงจะคดิถึงตรงน้ี พลนัเห็นท่ีประตูมคีนกลุม่หนึง่ว่ิงออกไป

แล้ว คล้ายไปต้อนรับใครสักคนอย่างไรอย่างนั้น

ตู ้ซินหนูที่ด้านหลังส่งเสียงอย่างเร่งร้อน "มาแล้ว!" จากน้ันก็ 

ดีดบรรเลงเพลงให้ดังขึ้นทันที

จ่างซนุเสนิหรงก็เคลือ่นไหวทนัทีเหมอืนกัน เท้าขยับก้าว เหยยีบย่าง 

ออกไปตามเสยีงดนตร ีฉวยโอกาสมองไปทีป่ระตูใหญ่ก็เห็นว่ามคีนเข้ามา 
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แล้วจริงๆ เสียด้วย

ร่างของบรุษุผูห้น่ึงถกูห้อมล้อมทัง้ซ้ายขวา เดนิช้าๆ จากหน้าประตู

เข้ามา

จากประตจูนถงึด้านล่างยกพ้ืนก็มเีพียงไม่ก่ีสิบก้าว เงาร่างทีก้่มหน้า 

เล็กน้อยของเขาคล้ายว่าพินิจพิจารณาอยู่กับเสียงดนตรี เขาก้าวมา 

ทีละก้าวๆ ร่างกายคลุมด้วยเสื้อคลุมตัวใหญ่ ผมเกล้าเป็นมวยและสวม

เกี้ยวทองค�า แต่งกายคล้ายคนจงหยวน 

จ่างซนุเสนิหรงอยู่บนยกพ้ืนเพียงลอบมองดไูม่ก่ีคร้ัง ได้ยินแขกเหร่ือ 

หลายคนที่ด้านล่างก�าลังใช้ภาษาหูพูดคุยถึงเขาอยู่เบาๆ

"พ่อค้าผู้ร�่ารวยแห่งจงหยวนมาแล้ว"

"จะต้องมาเพื่อเลือกเฟ้นสาวงามแน่นอน"

ท่ามกลางเสียงสนทนาเบาๆ คนผู้นั้นตรงมาที่ด้านล่างยกพื้น คนที่

ติดตามอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแยกย้ายกันไป เขานั่งลงที่หลังโต๊ะ เงยหน้า

ขึ้นมองไปทางยกพื้นไม้ทรงกลม

จ่างซุนเสินหรงสังเกตดูต�าแหน่งท่ีนั่งของเขาก็นึกเหยียดหยามอยู่

ในใจ แต่เพื่อแผนการที่วางเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างเรียบร้อย ยังคงต้อง

จงใจร่ายร�าไปทางท่ีเขาอยู่ด้านนัน้ เสยีงดนตรรีะรวัเหมอืนมกุกระทบหยก 

เงาคนพลิกพลิ้วประหนึ่งไข่มุกเปล่งประกายเจิดจรัส

พู่ห้อยบนเอวจ่างซนุเสนิหรงพลิว้ไหวอย่างสง่างาม มกีระดิง่ใบเลก็ๆ 

สองใบห้อยแขวนอยู่ พอขยับคราหนึ่งก็มีเสียงดังครั้งหนึ่ง ตั้งใจให้ดึงดูด

สายตาของผู้คน

เสียงกระด่ิงกรุ๊งกริ๊งไปตามเสียงจากพิณคงโหว มีคนทนไม่ไหว 

ปาเหรียญทองเหรียญหน่ึงมาที่ใต้เท้าของนาง ถึงขั้นยังมีบางคนอาศัย
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ความเมามายโผขึ้นข้างเวที ใช้ภาษาหูพูดจาหยาบคายต�่าช้าใส่นาง  

รอบด้านล้วนมีแต่เสียงหัวเราะ

จ่างซุนเสินหรงเพียงรู้สึกว่าตนเองถูกดูหมิ่น แค้นใจนักที่ตงไหล 

ไม่ได้อยูข้่างกาย นางไม่มองแม้แต่แวบเดียว กระโปรงชาวหหูมนุรอบหน่ึง

ไปถึงที่ข้างยกพ้ืน แล้วหมุนตัวกลับอย่างอ่อนช้อย นัยน์ตามองตรงไปที่ 

'แขกผู้สูงศักดิ์' คนน้ัน สายตาสานสบเข้ากับสายตาเขา ในท่ีสุดก็เห็น 

รูปร่างหน้าตาชัดเจน ทั้งตัวนางชะงักค้างไปทันที

อีกฝ่ายนัง่วางมอืเอาไว้บนหัวเข่า ตามองอยู่ทีน่าง ใบหน้ามรีอยยิม้

กรุ้มกริ่มเสเพลอันแสนคุ้นตาฉายติดอยู่ ใบหน้าน้ันก่อนหน้าน้ีไม่นาน 

ยังพูดกับนางอยู่เลยว่าจะรอนางอยู่ท่ีก�าแพงด่าน เวลานี้กลับมาอยู ่

ตรงเบื้องหน้าแล้ว!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3cZz6Yf

https://bit.ly/3cZz6Yf
https://bit.ly/3cZz6Yf

