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ข่าวชัยชนะอย่างงดงามที่เมืองจิ้นซิงถูกส่งเข้าเมืองหลวงมาด้วย 

ม้าเร็ว

ซอืหม่าเสวียนสยายเรอืนผม คลมุด้วยชดุนักพรตก�าลงัท่องบทสวด 

หลงัสัง่ให้ขันทท่ีีถอืรายงานอ่านเสยีงดงัฟังชัดแล้ว ตนก็ไม่อาจท่องบทสวด

ต่อได้อกีแม้เพียงครึง่ค�า

เฉกเช่นท่ีเคยเป็นมา ผลงานการศึกนั้นดุดันเฉียบขาด ท้ังข้ันตอน 

ก็ท่วมท้นไปด้วยโลหิต

หวังฟูผยองล�าพองตนราวกับคาดการณ์ได้ตัง้แต่แรก เขาประณาม

กล่าวโทษซือหม่าจิ้นยกใหญ่ต่อหน้าซือหม่าเสวียน จนขุนนางซึ่งเดิม 

ถูกก�าหนดหน้าทีใ่ห้ไปต้อนรบัซอืหม่าจิน้ยกทพักลบัเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วน้ัน 

ต่างชกัเริม่อดิออดบ่ายเบ่ียง สาเหตุครึง่หนึง่เป็นเพราะรับฟังจนหวาดหว่ัน

พรัน่พรงึ อกีครึง่หน่ึงเป็นเพราะเหยียดหยามดแูคลน
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เมือ่หนึง่บอกต่อสบิ สบิบอกต่อร้อย ไม่นานในเมอืงหลวงก็แพร่สะพัด

ไปด้วยข่าวลอื...

รุง่เช้าพอไป๋ถานเปิดประตเูรอืนก็มองเหน็ซชีงิยืนอยู่หน้าประตแูล้ว 

กลางฤดคูมิหันต์อนัร้อนจดั สาบเสือ้ของเขาแหวกเปิดเลก็น้อย เท้าสวม

เก๊ียะไม้ ทัง้ทีล่กัษณะท่าทางของเขาดูผ่าเผยไม่ยึดกรอบธรรมเนียม ทว่า

หัวคิ้วกลับขมวดแน่นจนชิดติดกัน

"เกรงว่าเจ้าคงต้องผดิหวังเสยีแล้ว ท่านอ๋องไม่อาจระงบัจติสงัหาร 

เชลยศกึไม่เหลอืรอดสกัคนเดียว"

"..." ไป๋ถานตะลงึงัน ไม่ควรเป็นเช่นน้ีส ิน�ำ้เสยีงในจดหมำยไม่มีทท่ีำ

เช่นนีเ้ลยสกันิด "มสีาเหตุอนัใดใช่หรอืไม่"

ซชีงิตอบ "ดูเหมอืนเจ้าหลวิเพ่ยนัน่ก็เข้าร่วมในเหตกุบฏครัง้นัน้ด้วย 

ฉีเฟิงแอบเขียนจดหมายมาบอกข้าว่าเจ้านั่นจงใจพูดตอกย�้าสภาพ 

การสวรรคตของอดีตฮองเฮาต่อหน้าท่านอ๋อง"

ไป๋ถานอับจนด้วยถ้อยค�า

ซีชิงเพียงมาส่งข่าว พูดจบเขาก็ตั้งท่าจะออกเดิน ก่อนจาก 

ยังกล่าวเสริมอีกประโยคด้วยความสะทกสะท้อนใจ "หากผูอ้ืน่เป็นเช่นเจ้า 

เอ่ยถามสาเหตุสักหน่อยก็คงดี"

แน่นอนว่าผู้อื่นย่อมไม่สอบถาม พวกเขารู้แต่เพียงว่าหลิงตูอ๋อง 

ยังคงกดข่มจิตสังหารไม่ได้อยู่วันยังค�่า

ถึงอย่างไรมารร้ายก็คือมารร้าย ไม่มีทางปรับปรุงแก้ไขได้สักนิด!
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วันนีไ้ป๋ถานต่ืนแต่เช้ามาประกาศหยุดชัน้เรยีน จากนัน้กเ็ปลีย่นไป

สวมชดุใหม่เอีย่ม ทัง้เขียนคิว้ประทนิโฉม ก่อนจะพาอู๋โก้วออกจากประตูเรอืน

ดวงตะวันเพ่ิงเยี่ยมหน้า อากาศจึงยังไม่นับว่าร้อนระอุ ยามท่ี 

สะพานชกัซึง่อยู่เบือ้งหน้าหอสงัเกตการณ์บนก�าแพงเมอืงเพ่ิงจะปล่อยลงมา 

ไป๋ถานก็มายืนอยู่ข้างสะพานแล้ว ขณะมองดชูาวบ้านร้านตลาดท่ีตืน่มา 

หาเลี้ยงชีพแต่เช้าสัญจรผ่านไปมา ข้างหูก็พลันได้ยินพวกเขาวิจารณ์

เหน็บแนมเรือ่งของซอืหม่าจิน้มาตลอดทาง

"กลับตัวไม่ได้จริงเสียด้วย คนพรรค์นี้ช่างน่ากลัวนัก"

"ต่อไปเดินหนีให้ไกลถึงจะดี"

"นั่นสิๆ"

ไป๋ถานถอนหายใจก่อนขยี้ปลายเท้าบนพื้นแรงๆ

อู๋ โก้วไปสอบถามทหารรกัษาเมอืง อกีฝ่ายได้ยินว่าเป็นคุณหนสูกุลไป๋

จงึอนุญาตให้นางข้ึนมาบนหอสงัเกตการณ์ได้

ไป๋ถานพาอู๋โก้วขึน้บนัไดมาถึงด้านบน ทอดมองออกไปจนสดุสายตา 

จากตรงน้ีภูเขาตงซานแลดูใกล้ราวกับอยู่ตรงหน้าน่ีเอง

อู๋โก้วเพ่ิงเคยขึน้มาบนหอสงัเกตการณ์เป็นครัง้แรกจงึรูส้กึแปลกใหม่

ระคนประหลาดใจย่ิง "อาจารย์ ตกลงพวกเรามาท�าอะไรกันหรือเจ้าคะ"

ไป๋ถานลูบศีรษะอีกฝ่าย "เจ้าคิดเสียว่ามาชมทิวทัศน์ก็แล้วกัน"

"เจ้าค่ะ" อู๋โก้วรู้สึกว่าเช่นน้ีก็ไม่เลว ถึงอย่างไรย่อมดีกว่าปล่อยให้

อาจารย์อยู่ว่างจนดีดพิณไม่เป็นเพลงเช่นนั้นอีก

ยามท่ีพวกนางเห็นฝุน่ดินฟุ้งตลบอยู่ไกลๆ ก็ล่วงเลยมาถึงเวลา 
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หลังเที่ยงแล้ว

คนผู้หนึ่งบนหลังอาชาควบทะยานน�าหน้ามาถึงเบ้ืองล่างของ 

หอสังเกตการณ์พลางสบถด้วยถ้อยค�ารุนแรงประโยคหนึ่งก่อนจะ 

ย้อนกลับไป

น่ันคือฉีเฟิง อุตส่าห์กร�าศึกนานหลายเดือนจนยกทัพกลับมา 

พร้อมชยัชนะแล้วแท้ๆ ทว่ากลบัไม่มขีนุนางมารอต้อนรับเลยแม้สกัคนเดยีว 

จะให้เขาไม่เดือดดาลได้อย่างไร

ไป๋ถานมองดูอยู่เงียบๆ จวบจนเงาร่างอันคุ้นตาปรากฏกายขึ้น

บริเวณเบื้องล่างของหอสังเกตการณ์

ซือหม่าจิ้นคล้ายกับสัมผัสได้ เขาเงยหน้าขึ้นมาสบตานางจาก 

ระยะไกล

ตอนนี้เองไป๋ถานถึงค่อยหมุนกายเดินลงมาจากหอสังเกตการณ์  

ยังไม่ทันเดินจนสุดทางบันไดอันยาวเหยียดนั้น ซือหม่าจิ้นก็เดินข้ึนมา 

ก่อนแล้ว เขาหยุดยืนอยู่เบื้องล่างห่างจากนางไปสองขั้น

เขาถอดหมวกเกราะออก เงยหน้าข้ึนมองนางแล้วหวัเราะเยาะตนเอง

เบาๆ "ข้าท�าไม่ส�าเร็จ ท�าให้อาจารย์ต้องผิดหวังแล้ว" น�้าเสียงของเขา 

ผ่อนคลายคล้ายไม่มอีะไรหนกัหนา สหีน้ายังคงลุม่ลกึเฉกเช่นท่ีเคยเป็นมา

พูดเรื่องปรับปรุงตัวเพ่ืออะไร นี่มิใช่ตัวตนดั้งเดิมของเขำอยู่แล้ว

หรอกหรือ

คาดไม่ถึงว่าไป๋ถานกลบัมองหน้าเขาพร้อมแย้มย้ิม "อาจารย์ยังคง

เชื่อมั่นในตัวท่านอ๋องเช่นเดิม ไม่ผิดหวังแต่อย่างใด" นางยกมือข้ึน 

หมายตบบ่าเขาอย่างสง่างาม ให้เขามีก�าลังใจฮึกเหิมขึ้น แต่นึกไม่ถึงว่า
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ระดับสูงต�่าของข้ันบันไดจะส่งผลให้นางพลั้งมือ...ตบลงไปบนศีรษะ 

ของเขาแทน

ซือหม่าจิ้นแข็งทื่อไปทั้งร่างทันที

ไป๋ถานเองก็มึนงงไปโดยสิ้นเชิง ได้แต่กลอกลูกตาไม่หยุด

ท�ำอย่ำงไรดี มิใช่ผู้อำวุโสจริงๆ สักหน่อย ไหนเลยจะตบศีรษะ 

ของเขำได้ หรือจะให้ลูบซ�้ำสักสองที? โอ๊ย ตำยแน่แล้ว น่ีจะปิดฉำก 

อย่ำงไรดีเล่ำ

ขณะว้าวุ่นใจอยู่น้ัน ซือหม่าจิ้นพลันดึงมือของนางลงมาแนบไว ้

บนแก้มอย่างเชื่องช้า จากนั้นหลับตาพร้ิมเอียงหน้าคลอเคลียแผ่วเบา

ราวกับได้ที่พักพิงอิงแอบ

ต่อให้ถูกใต้หล้ำรงัเกียจเดียดฉนัท์ มท่ีำนทีเ่ข้ำใจข้ำก็เพียงพอแล้ว

ยามที่หวังฮ่วนจือมาหาซือหม่าจิ้น เขาก็อยู่ในค่ายทหารก�าลัง 

ปรับก�าลังพล และตรวจนับจ�านวนผู้บาดเจ็บล้มตายอีกรอบหน่ึง ก่อน 

ร่างหนังสือกราบทูลให้กู้เฉิงน�าส่งเข้าวัง

ปราบกบฏคราวน้ีแม้ราบรื่นก็จริง แต่จะมากหรือน้อยก็ยังเกิด 

ความสูญเสียขึ้น ทว่าจวบจนบัดน้ีราชส�านักกลับยังไม่ส่งคนมาดูแล 

เรื่องเยียวยาปลอบขวัญทหารเสียที

อากาศร้อนระอขุึน้ทุกที อกีทัง้เป็นยามเท่ียงตรง กระน้ันซอืหม่าจิน้

ยงัคงสวมชุดชาวหูกระชับเข้ารูป กระทั่งคอเสื้อกย็งัรวบปิดมิดชิด ในมือ 

ถือแส้เส้นหน่ึงยืนอยู่หน้าประตูกระโจม ทหารทีผ่่านไปมาล้วนไม่มสัีกนาย 

กล้าเข้าใกล้
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แม้แต่หวังฮ ่วนจือท่ีท�าตัวตามสบายจนเคยชิน ยามนี้ ก็ ยัง 

รู ้จักส�ารวม เขาเดินเข้ามาใกล้อีกสองสามก้าวก่อนเอ่ยเสียงเบา  

"ท่านอ๋องยกโทษให้ข้าด้วยขอรับ"

"โทษอันใด"

ได้ยินสุ้มเสียงอันเยียบเย็นของอีกฝ่ายแล้ว สีหน้าของหวังฮ่วนจือ 

ก็ย่ิงเคร่งขรึมจริงจัง "เรื่องของท่านอ๋องคราวนี้ ดูเหมือนบิดาของข้าน้อย

กับลี่หยางอ๋องจะหารือกันเป็นดิบดีตั้งแต่แรก หลิวเพ่ยนั่น..."

"ถูกยุให้ก่อกบฏกระมัง" ซือหม่าจิ้นต่อประโยคพลางกระชับแส้ 

ในมือแน่น "เพ่ืออ�านาจทหารของข้าแล้ว ถึงกับเค้นสมองเพ่ือให้ได้มา 

ทุกวิถีทางทีเดียว"

หวังฮ่วนจือถอนหายใจ เขาเองก็เพ่ิงจะสังเกตเห็นเร็วๆ นี้ว่าบิดา 

กับลีห่ยางอ๋องมกีารไปมาหาสูกั่น ทัง้สองล้วนกลดักลุม้ท่ีไม่อาจวางสาย

ไว้ข้างกายซอืหม่าจิน้ได้ หวังฮ่วนจอืจงึขนัอาสา บดิาแม้ไม่เชือ่ว่าเขาจะ 

ท�าหน้าทีน่ีไ้ด้ดีแต่ก็ยังมอบหมายงานนีใ้ห้เขาจรงิๆ

บัดนี้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเปิดเผยแล้วก็นับเป็นเรื่องดี

ประการหนึ่ง

ไม่มทีางเป็นไปได้เลยหากบดิากับลีห่ยางอ๋องคดิจะยึดอ�านาจทหาร

ของซือหม่าจิ้นโดยตรง พวกเขาจึงมีทางเดียวคือท�าให้ซือหม่าจิ้นกระท�า 

ความผดิขึน้เสยีก่อน

ยามนีนั้บว่าสมใจปรารถนาของบดิาเขาแล้ว ซอืหม่าจิน้ผดิค�ารบัรอง 

ทีใ่ห้ไว้ มโีทษเท่ากับหลอกลวงเบือ้งสงู ย่อมยากท่ีจะปัดความรบัผดิชอบได้

หวังฮ่วนจือแม้อารมณ์จะขุ่นมัว ทว่าเขาเองก็ไม่กล้ารั้งอยู่นาน  
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ก่อนจากยังถอนหายใจยาวพลางกล่าวท้ิงท้ายว่า "บดิาของข้าน้อยก�าลงั

ถวายรายงานฝ่าบาทอยู่ในวัง คาดว่าอกีไม่นานในวังคงจะส่งคนมาเชญิ

ท่านอ๋องเป็นแน่"

ซือหม่าจิ้นหวดแส้ออกไปโดยพลัน ชั้นวางอาวุธซึ่งต้ังอยู่ด้านข้าง

หักสะบั้นลงต่อหน้าต่อตา

หวังฮ่วนจือรีบจากไปทันทีโดยไม่เอ่ยค�าพูดใดอีก

ภายในเรือนพักสกุลไป๋บนภูเขาตงซานก็ไม่สงบเช่นกัน เหล่าศิษย์ 

ล้วนถกความเห็นเรื่องของหลิงตูอ๋องในห้องปีกตะวันตกกันตั้งแต่เช้า 

บรรยายเสยีเหน็ภาพราวกับพวกเขาไปถึงสนามรบทีเ่มอืงจิน้ซงิด้วยตนเอง

เสยีอย่างนัน้

ยามท่ีไป๋ถานเข้าประตูมาก็ได้ยินพวกเขาก�าลังเล่าเหตุการณ์ 

ขณะที่ซือหม่าจิ้นก�าลังสังหารคนอย่างโหดเหี้ยม...

"ได้ยินว่าหลิวเพ่ยผู้นั้นถูกเฉือนเนื้อทีละชิ้นทั้งเป็นเชียวนะ"

"ไม่ใช่ ถูกถลกหนังแล้วค่อยเฉือนเนื้อทีละชิ้นทั้งเป็นต่างหาก"

"ที่พวกเจ้าพูดล้วนไม่ถูกต้อง เขาถูกทรมานจนลมหายใจรวยริน 

แล้วถูกแขวนไว้บนก�าแพงเมอืง ก่อนจะค่อยๆ เฉอืนเน้ือทัง้เป็น สดุท้าย 

ยังว่ากันว่าตอนท่ีหลวิเพ่ยถูกผลกัลงมาจากหอสงัเกตการณ์ยังมลีมหายใจ

อยู่เลย"

"ยังมีก้อนหินทุ่มตามลงไปอีกระลอกด้วย!"

"เชลยศึกก็ไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียว"

"หลิงตูอ๋องช่างอ�ามหิตนัก..."
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ไป๋ถานกระแทกต�าราลงบนโต๊ะทีหน่ึงอย่างหนักหน่วง "วันน้ีพวกเจ้า

ล้วนไม่อยากกินข้าวกันแล้วใช่หรอืไม่"

ศิษย์ทั้งหมดหุบปากสงบค�าอย่างว่าง่าย

ยังไม่ทันสอนจนจบเวลา จู่ๆ ซือหม่าจิ้นก็กลับมา

ขณะท่ีเขาเดนิจากเรอืนด้านหน้ามุง่ไปทีเ่รอืนด้านหลงั ไป๋ถานเหน็ว่า

สีหน้าของเขาดูเหมือนผิดปกติอยู่บ้าง นางนับค�านวณวันอย่างละเอียด  

ยามน้ีก็นบัว่าใกล้จะพ้นช่วงวนัท่ีอากาศร้อนท่ีสดุของปีแล้ว หรือว่า...

นางรีบสั่งงานแก่เหล่าศิษย์ก่อนลุกขึ้นเดินไปที่เรือนด้านหลัง

ฉเีฟิงซึง่เฝ้าอยู่หน้าประตหู้องของนางเอ่ยประโยคหนึง่เมือ่เหน็นาง

มาถึง "กู้เฉิงไปเชิญคุณชายซีแล้ว"

เห็นท่าทีเช่นน้ีไป๋ถานก็รูแ้ล้วว่าเกิดอะไรขึน้ พอเข้าห้องก็พบซอืหม่าจิน้

นัง่อยู่ทีหั่วเตียงของนางอกีดังคาด

"ตอนนี้ท่านอ๋องรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง"

ซอืหม่าจิน้สหีน้าซดีขาว "ไม่ค่อยดนีกั อกีไม่นานอาการต้องก�าเรบิแน่"

ไป๋ถานรินน�้าชาท่ีเย็นแล้วให้เขาถ้วยหน่ึง ไม่คาดว่าเขาเพ่ิงจะ 

รับถ้วยไปก็ท�าหล่นลงพ้ืน ทั้งร ่างสั่นสะท้าน สีหน้าก็เริ่มแดงซ่าน  

บนหน้าผากผุดพรายไปด้วยเม็ดเหงื่อเล็กละเอียด

"ท่านอ๋องต้องควบคุมตนเองให้ได้" ไป๋ถานพบว่าคร้ังน้ีตนเยือกเย็น

ขึน้มาก หากยังเป็นเช่นนี ้คาดว่าต่อไปตนคงเป็นลูกมอืให้ซีชงิได้แล้ว

ซือหม่าจิ้นทรมานจนกล่าววาจาไม่ออก เขายื่นมือมาหานาง

ไป๋ถานกุมมือเขาไว้ตามจิตใต้ส�านึกก่อนจะพลันรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง 

ไยการตอบสนองของตนจึงเป็นไปโดยธรรมชาติเช่นนี้เล่า
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ทว่าในเวลาเช่นนี้นางก็รู้สึกไม่ดีที่จะชักมือออกโดยไม่ไยดีเขา

ซอืหม่าจิน้ดงึนางมานัง่ท่ีหัวเตยีง ก่อนจะหงายศรีษะพลางนอนหอบ 

นดิๆ อยู่บนตักของนาง

ดูเหมอืนต้ังแต่อาการก�าเรบิครัง้ก่อน เขาก็ชอบทีจ่ะท�าเช่นนี ้หรือว่า

ท�าเช่นน้ีแล้วรูส้กึสบายขึน้?

เอำเถิด ไป๋ถานลอบบอกตนเองอยู่ในใจ...เจ้ำก็คือหมอนใบหนึ่ง 

เจ้ำก็คือหมอนใบหนึ่ง อย่ำได้คิดฟุ้งซ่ำน ดูแลคนป่วยเป็นส�ำคัญ...

เสียงลมหายใจของซือหม่าจิ้นหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ บนตักของนาง

ก็เริ่มชุ่มไปด้วยเหงื่อของเขา

ข้อมือของไป๋ถานถูกเขายึดกุมไว้อีกแล้ว นางเจ็บปวดจนแทบจะ

ร้องครางออกมาแต่ก็ฝืนกดข่มเอาไว้

เฮ้อ น่ำชังนัก ครำวหน้ำข้ำควรจะท�ำปลอกนุ่มๆ มำปกป้องข้อมือ

สักอัน!

ไม่รูว่้าผ่านไปเน่ินนานเพียงใด จนกระทัง่ข้อมือปวดระบมจนด้านชา 

แสงแดดเบือ้งนอกร่มครึม้ลงหลายส่วนแล้ว

เสียงฝีเท้าอนัเร่งร้อนจงึพลนัดังมาจากในลาน ขณะท่ีไป๋ถานโล่งใจ

นึกว่าซีชิงมาแล้ว นางกลับได้ยินเสียงรายงานของฉีเฟิงจากหน้าประตู  

"ท่านอ๋อง ในวงัส่งคนมาขอรบั"

ไป๋ถานเงยหน้าขึ้นมาทันใด เหตุใดจึงมาในเวลานี้

ฉีเฟิงกล่าวเสริมอีกประโยคด้วยสุ้มเสียงท่ีเคร่งขรึมกว่ายามปกติ

อย่างมาก "ลี่หยางอ๋องมาด้วยตนเองขอรับ"
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ซอืหม่าจิน้พลนัเปล่งเสยีงหัวเราะเย็นชา มอืยกขึน้วางลงบนกระบ่ียาว

ทีข้่างเอวแล้ว ทว่ากลบัถกูไป๋ถานกดหลงัมอืไว้ในคราวเดียว สายตาของเขา

ถึงค่อยมสีติข้ึนเลก็น้อย

เขาจะออกไปได้อย่างไรกัน เช่นน้ันมิเท่ากับท�าให้คนทั้งหมด 

รับรู้อาการป่วยของเขาหรอกหรือ

ไป๋ถานคาดคะเนได้แต่แรกว่าจะต้องมช่ีวงเวลาน้ีเข้าสกัวนั เพียงแต่

ไม่นึกว่าจะมาถึงเรว็เช่นนี ้นางกระซบิแผ่วเบาท่ีข้างหซูอืหม่าจ้ิน "ท่านอ๋อง

วางใจได้ ขอแค่ท่านอดทนสกัหน่อย อาจารย์จะไม่ให้พวกเขาพาท่านไป

อย่างแน่นอน"

นางประคองศีรษะของซือหม่าจิ้นให้เขาเอนนอนเรียบร้อยแล้ว  

ค่อยลุกขึ้นเดินออกมาจากประตูห้อง

ผู้คนที่อยู่นอกประตูคือกองก�าลังรักษาวัง ล่ีหยางอ๋องซือหม่าเย่ีย

ยืนอยู่ข้างกายเกาผิง รอยยิ้มบนใบหน้ายังคงอ่อนโยนยิ่ง

"คุณหนู ขอเรียนถามว่าหลิงตูอ๋องอยู่ที่ใด"

ไป๋ถานหยิบพัดขนนกขาวจากในอกเสือ้ออกมาลบูแต่งขนอย่างแช่มช้า 

"หลงิตอู๋องปราบปรามกบฏจนได้รบับาดเจบ็ ราชส�านักหาได้มผีูใ้ดไยดไีม่ 

จึงได้แต่พักฟ้ืนภายใต้การดูแลของข้าผู้เป็นอาจารย์ หากลี่หยางอ๋อง 

อยากพบเขาในขณะนี้เกรงว่าคงไม่ค่อยสะดวก"

ซอืหม่าเย่ียคลีย้ิ่ม "ตัวข้าจะพบเขาเมือ่ไรนัน้ไม่เป็นปัญหา ไม่จ�าเป็น

ต้องรบีร้อนจะพบในชัว่ขณะน้ี เพียงแต่ฝ่าบาททรงรอคอยให้เขาไปชีแ้จงอยู่ 

ฉะน้ันคณุหนโูปรดเชญิเขาออกมา ข้าจะส่งเขาเข้าวังด้วยตนเอง ต่อให้เขา

บาดเจบ็ไม่ว่ามากหรอืน้อย ข้าก็จะจดัการดูแลให้เป็นอย่างด"ี
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ซีชิงถูกกู้เฉิงพามาถึงพอดี เขาส่งสายตาสื่อสารกับนางแต่ไกล

ไป๋ถานจงใจกล่าว "ไฉนเจ้าจึงมาเอาป่านน้ี อาการบาดเจ็บของ 

หลิงตูอ๋องยังรอให้เจ้าเยียวยาอยู่ รีบเข้าไปเถอะ"

ซีชิงขานรับอ้อพลางผลักประตูเข้าห้องแล้วลงกลอนทันที

ซือหม่าเย่ียกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ "เห็นทีคุณหนูจะไม่ให้ข้าพาคน 

ไปแน่ๆ ใช่หรือไม่"

ไป๋ถานโบกพัดขนนกไปมา "ไม่ทราบท่านอ๋องเคยได้ยินเรือ่งน้ีหรอืไม่ 

เมื่อก่อนข้ามีศิษย์อยู่คนหนึ่งนามว่าหลิวทง มีครั้งหนึ่งไม่รู้เขาไปก่อเรื่อง 

อันใดเข้า บิดาของเขาถึงข้ันรุดมาลงไม้ลงมือกับเขาถึงที่นี่ ท่านอ๋อง 

ลองทายดูว่าสุดท้ายเป็นเช่นไร"

ซือหม่าเยี่ยเอ่ยถามตามจิตใต้ส�านึก "แล้วเป็นเช่นไร"

ไป๋ถานกวักมอืเรยีกอูโ๋ก้วซึง่ซ่อนกายแอบมองอยู่หลงัเสาระเบยีงทางเดนิ 

"มา...เจ้ามาบอกแก่ท่านอ๋องทีเถอะ"

อู๋โก้วย่ืนศีรษะออกมาตอบพร้อมใบหน้าไร้ความรู้สึก "อาจารย ์

สั่งให้คนเอาไม้กวาดไล่ตะเพิดบิดาของหลิวทงออกไปเจ้าค่ะ"

ซือหม่าเยี่ยตะลึงงัน

ไป๋ถานโบกพัดขนนกในมอือย่างอารมณ์ดย่ิีง ดวงตาท้ังคูโ่ค้งดจุดัง

จันทร์เสี้ยว "ท่านอ๋องคงยังไม่ทราบว่าข้าคนนี้เรื่องอื่นก็นับว่าดีอยู่หรอก  

เสียอย่างเดียวคือชอบเข้าข้างคนของตน แตะข้ายังพอพูดคุยกันได้  

แต่หากแตะต้องศิษย์ของข้าเกรงว่าจะไม่ง่ายดายเช่นนี ้ กระทัง่บดิาตบีตุร 

ข้าก็ยังยุ่งเกี่ยว แล้วนับประสาอะไรกับอาที่มาจับตัวหลานเล่า"

ต่อให้รอยย้ิมของซอืหม่าเย่ียอ่อนโยนเพียงใดก็ต้องจางลงถึงสามส่วน 
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"คุณหนูเป็นเพียงบุตรีสกุลไป๋ที่เกิดจากภรรยาเอกและพอจะมีชื่อเสียง 

เชิงบุน๋อยู่บ้างเท่านัน้ หรอืว่าชนิอ๋องผูส้งูศกัดิเ์ช่นข้ายังไม่สามารถจบัคน 

ในท่ีของเจ้า?"

ไป๋ถานใช้พัดป้องรอยย้ิมท่ีมุมปาก "บิดาของหลิวทงคือผู้น�าของ

สกุลหลวิ ท้ังด�ารงต�าแหน่งแม่ทพัเชอจี*้ ผูกุ้มไพร่พลมหาศาลของสามเขต

ปกครอง เขายงัถูกข้ากวาดออกจากประตูไปในไม้กวาดเดยีวเลย แม้ท่าน

เป็นชินอ๋อง ทว่าหลิงตูอ๋องที่อยู่ในห้องก็มิใช่ชินอ๋องเช่นกันหรอกหรือ"

ซือหม่าเย่ียย้ิมหยัน "เขาเทียบกาลก่อนไม่ได้อีกแล้ว โทษฐาน 

หลอกลวงเบื้องสูงกระทั่งฝ่าบาทก็ทรงไม่อาจปกป้องเขาได้ หากคุณหนู

เป็นผู ้มีปัญญาก็ควรรู ้รักษาตัวรอดจะดีกว่า รีบขีดเส้นแบ่งกับเขา 

ให้ชัดเจน ตนเองจะได้ไม่ประสบเคราะห์ภัยไปด้วย"

"อะไรกัน นี่ลี่หยางอ๋องคิดจะลงมือกับข้าหรือ"

เหล่าศิษย์ในห้องปีกตะวันตกยังมไิด้จากไป ยามน้ีจงึล้วนมายืนชม

เหตุการณ์อยู่ท่ีข้างระเบียงทางเดิน ชะเง้อคอยาวทอดมองมาทางนี้

ไป๋ถานหันมามองพวกเขาพร้อมเอ่ยด้วยเสียงที่ดังข้ึน "พวกเจ้า 

จงดูไว้ให้ด ี วันหน้าอาจารย์อาจไม่ได้สอนพวกเจ้าอกี บางทอีาจได้กลบัมา 

หรือบางทีอาจไม่รอดชีวิต อย่างไรพวกเจ้าทุกคนก็กลับไปบอกกล่าวแก่

บิดามารดาสักหน่อยแล้วกัน บอกพวกท่านว่าอาจารย์ถูกล่ีหยางอ๋อง 

จบัตวัไป!"

เหล่าศิษย์อารมณ์พลุ่งพล่านทันตา...

"อะไรนะขอรับ อาจารย์ ท่านจะเกิดเรื่องได้อย่างไรกัน!"
* แม่ทัพเชอจี ้(แม่ทพัม้าและรถศกึ) คอืต�าแหน่งแม่ทพัระดบัสงูในสมยัโบราณ ยศขนุนางขัน้สอง เป็นรองเพียง
แม่ทพัใหญ่กับแม่ทัพเพ่ียวฉ ี(แม่ทัพอาชาเหิน)
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"ข้าจะกลับไปบอกท่านพ่อของข้า!"

"ฮือ...อาจารย์ อย่าไปนะขอรับ!"

"..." ซือหม่าเย่ียถูกไป๋ถานเล่นงานจนไร้ถ้อยค�าจะโต้ตอบ เหตุใด 

จงึมีสตรท่ีียากตอแยได้ถึงเพียงน้ี ไม้อ่อนหรือไม้แข็งล้วนไม่สะทกสะท้าน 

ซ�า้ยังซ่อนเขม็แหลมคมไว้ภายใต้เปลอืกนอกทีนุ่่มนวลดจุปยุฝ้าย

บุตรหลานตระกูลขุนนางที่นี่มีผู้ใดบ้างท่ีมิได้มาจากวงศ์ตระกูล 

ที่มีชื่อเสียงบารมี ตระกูลใหญ่เหล่าน้ีเกรงว่ากระทั่งพระราชอ�านาจก็ยัง

ไม่อยู่ในสายตา หากรวมตัวกันเพราะเหตุน้ีจริง มีหรือจะสนใจชินอ๋อง 

เช่นเขา

ไป๋ถานเห็นว่าได้จังหวะเหมาะสมแล้วจึงขยิบตาให้ฉีเฟิง

ฉีเฟิงชะเง้อจนคอยืดคอยาว...แปลว่ำอะไรบ้ำงล่ะนี่

เฮ้อ สื่อสำรกันไม่มำกพอ ในเวลำเช่นน้ีถึงได้ไม่รู้ใจกัน! ไป๋ถาน 

หมดหวังกับอีกฝ่าย จึงหมุนกายเอ่ยเรียกไปทางประตูห้อง "ซีชิง เจ้า 

ไม่เป็นไรกระมัง"

ซีชิงตะโกนเสียงดังลั่นผ่านหลังประตู "ท่านอ๋องอดกลั้นไว้ขอรับ  

ท่านได้รบับาดเจบ็จะถือกระบีม่ไิด้! อะไรนะ ท่านอยากฟันคนหรือ อย่าๆ 

ใจเย็นไว้ขอรับท่านอ๋อง นั่นคือลี่หยางอ๋องเชียว ท่านฟันไม่ได้! ไม่นะไม่  

ท่านไม่อาจถลกหนังเขาเช่นท่ีท�ากับหลิวเพ่ย! ไม่ได้ขอรับไม่ได้ เกาผิง 

ท่านก็ถลกหนังไม่ได้เช่นกัน..."

ไป๋ถานพึงพอใจย่ิง นางถือโอกาสเหลือกตาใส่ฉีเฟิงทีหน่ึง... 

เห็นหรือยัง หัดเรียนรู้เสียบ้ำง!

ฉีเฟ ิงพลันเข ้าใจกระจ ่างแจ ้ง ช่ัวพริบตามิได ้ เห็นนางเป็น 
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พระโพธิสัตว์ไป๋คนเดิมอีกต่อไป ครานี้นางส�าแดงอิทธิฤทธ์ิสาดส่อง 

แสงธรรมไปทั่วรัศมีหมื่นจั้งเลยทีเดียว!

บรรดากองก�าลังรักษาวังเริ่มออกอาการยืนกระสับกระส่ายแล้ว  

เกาผิงเองก็ลูบหน้าผากโดยไร้เสียง

ทีบ่อกว่ากลบัตัวกลบัใจล้วนเป็นวาจาเหลวไหลท้ังเพ มารร้ายผูน้ั้น

หวนคนืมาอกีแล้ว

ซือหม่าเย่ียพลันถอนหายใจลึกยาว ยอมแพ้แล้วเช่นกัน "ก็ได้  

เช่นนั้นรอให้อาการบาดเจ็บของหลิงตูอ๋องหายดีก่อนแล้วค่อยว่ากัน"

พอเขาโบกมือหมุนกายจากไป ทหารกองก�าลังรักษาวังต่างก็

พร้อมใจกันระบายลมหายใจโล่งอก

ไป๋ถานถึงกับเดนิไปส่งพวกเขาระยะหน่ึง หลงัให้เหล่าศิษย์เลกิชัน้เรยีน

ลงเขาไปแล้วนางก็รบีว่ิงกลบัเข้ามาในห้องของตน

บนร่างซอืหม่าจิน้ยังคงฝังเขม็ค้างไว้ ทว่าดเูหมอืนจะไม่เกิดประโยชน์

อนัใด เน่ืองจากทัว่กายของเขายังคงร้อนลวกประดจุน�า้เดอืดเช่นเดมิ

ไป๋ถานโบกลมให้เขาด้วยพัดขนนก ทว่าเขากลับยึดกุมมือข้างนั้น 

ของนางในฉบัพลนัพลางดงึพัดขนนกออกแล้วแนบฝ่ามอืของนางกบัซอกคอ

ถึงค่อยระบายลมหายใจอย่างผ่อนคลาย

ซีชิงกระแอมเบาๆ อยู่ด้านข้าง

ไป๋ถานหันขวับไปขึงตาใส่เขา "กระแอมอะไรของเจ้า ข้าหาใช่ข้า 

ตอนนี้ข้าคือน�้าแข็งก้อนหนึ่งเท่านั้น!"

ซชีงิใช้นิว้จิม้ตวันาง "นีก้่อนน�า้แข็ง เจ้าว่าเมือ่ครูข้่าแสดงเป็นเย่ียงไร"

ไป๋ถานเปล่งเสียงถอนใจ "เกินจริงไปหน่อย"
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ซชีงิหน้าบึง้ทนัตา สะบัดมอืแล้วเดนิออกนอกประต ู"เจ้าดแูลเขาเอง

แล้วกัน!"

"..." ไป๋ถานมองดูซือหม่าจิ้น เอำเถิด เป็นก้อนน�้ำแข็งต่อก็ได้

ซือหม่าจิ้นอาการก�าเริบคราวน้ีนับว่าควบคุมตนเองได้ดีย่ิงกว่า 

สองครั้งก่อน เพียงแต่ตอนที่อาการของเขาใกล้จะก�าเริบรุนแรงก็ยัง 

อดไม่ได้ต้องคอยหาทางปลดปล่อย

ไป๋ถานไม่มีแก่ใจกระทั่งจะกินอาหาร ท่ีผ่านมาแม้นางจะถูกเขา 

ทั้งโอบท้ังกอดจนคุ้นชินแล้ว แต่นึกไม่ถึงว่าหนนี้เขาจะฉุดนางขึ้นเตียง 

ในคราวเดียว มิหน�าซ�้าตัวคนยังทาบทับตามลงมาด้วย

เขารูปกายสูงใหญ่อีกทั้งยังร้อนระอุไปทั้งร่าง ซือหม่าจิ้นที่ทาบทับ

อยู่บนตัวนางเช่นนี้ท�าเอานางมึนงงทึ่มทื่อไปโดยสิ้นเชิง

ซอืหม่าจิน้ฟุบหน้ากับซอกคอของนางพร้อมลมหายใจท่ีร้อนแผดเผา 

ริมฝีปากของเขาเคลื่อนจากล�าคอเรื่อยข้ึนมาจนถึงปลายคาง แม้จะ 

หายใจหอบแต่สายตากลับเพ่งมองนางไม่วางตา

สายตาของไป๋ถานเคลือ่นท่ีไม่หยุดนิง่ขณะปลอบประโลมตนเองในใจ

อกีครัง้...เขำแค่เห็นเจ้ำเป็นก้อนน�ำ้แข็งเท่ำน้ัน ไม่มอีะไรหรอก ไม่มอีะไร

"อาจารย์เจ้าคะ อาจารย์!" อู๋โก้วร้องเรยีกนางอยู่ด้านนอก "ไป๋ไท่ฟู่

เชญิท่านไปพบเจ้าค่ะ"

ไป๋ถานทอดตามองไปทางม่านเตียง "ข้ายังปลีกตัวไม่ได้..."

"โธ่ อาจารย์ ไป๋ไท่ฟู่ดเูหมอืนจะมกิีจจรงิๆ ตอนน้ีท่านก็อย่าเพ่ิงเล่นแง่

เลยนะเจ้าคะ"

ไป๋ถานปรายตามองซอืหม่าจิน้ทีอ่ยู่บนร่างแวบหนึง่ เฮ้อ ก็ข้ำปลกีตัว
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ไม่ได้จรงิๆ นีน่ำ!

ไม่รู้เช่นกันว่าเป็นเพราะถูกอีกฝ่ายทาบทับ หรือเป็นเพราะในใจ

ก�าลังตื่นเต้นเคร่งเครียดกันแน่ ยามนี้ไป๋ถานจึงแข็งทื่อไปทั้งร่างแล้ว

นางรู้สึกว่าสายตาของซือหม่าจิ้นดูชอบกลจึงรีบพยุงแขนเขาไว้

อย่างห่วงพะวง บนน้ันยังฝังเข็มอยู่หลายเล่ม หากเผลอไปกดทับเข็ม 

จนเสียหายคงต้องถูกซีชิงสวดยับแน่

"ท่านอ๋อง ท่านไม่เป็นไรกระมัง"

ซือหม่าจิ้นยังคงหอบไม่หยุด ทว่าพอจะรู้สึกตัวเล็กน้อยแล้ว  

หัวสมองยังหนักอึ้งและเลอะเลือน มีเพียงแนบชิดกายนางถึงจะ 

รู้สึกสบายตัวมากขึ้น เขาจึงก้มหน้าลงคลอเคลียกับปลายจมูกจ้ิมล้ิม 

วาจาที่เปล่งออกมาก็ช่างแหวกขนบจารีตจนชวนให้คนหวาดผวา "ข้า 

แทบอยากเปลื้องผ้าอาจารย์ให้หมด แล้วซุกซ่อนท่านไว้ในอ้อมอกถึงจะ

สบายกายสบายใจ"

"ท่านอ๋อง!" ไป๋ถานยกมือขยุ้มคอเสื้อของตนแน่น

ในเวลาเช่นนี้ไม่น่าจะพูดเหตุผลกับเขาได้... 

ริมฝีปากของซือหม่าจิ้นพลันแนบลงกับซอกคอของนาง ยามที ่

ลมหายใจหนักหน่วงคือช่วงเวลาทีเ่ขาทนทรมานจนยากจะข่มกลัน้ได้ไหว 

เขาแทบนึกอยากขบกัดนางสักหลายค�า ทว่ายามที่ลมหายใจสม�่าเสมอ

คอืช่วงเวลาท่ีอาการเริม่ทเุลาลงบ้างแล้ว ความตัง้ใจท่ีจะขบกดัจงึแปรเปลีย่น

เป็นจมุพิตเพียงแผ่วเบา

ไป๋ถานไม่อาจดิ้นรน กลับรู้สึกว่าตนก็รุ่มร้อนจนใกล้จะกลายเป็น

น�้าที่เดือดพล่านแล้วเช่นกัน
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โชคดีที่ซือหม่าจิ้นค่อยๆ สิ้นแรงลงตามล�าดับ สุดท้ายจึงท�าเพียง

หอบฟุบอยู่กับซอกคอนาง

ไป๋ถานพลันระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก รู้ว่าช่วงที่ยาก

ทนทานที่สุดของอาการก�าเริบระลอกนี้นับว่าผ่านพ้นไปแล้ว

รสชาติของการถูกเขาทับร ่างให ้รู ้สึกไม ่สบายตัวเลยจริงๆ  

ในฤดูคิมหันต์เช่นนี้ก็ไม่ต่างจากการถูกกดทับด้วยเตาไฟ บนร่างของ 

ไป๋ถานยามนี้จึงอาบชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อของเขาแล้ว

อู๋โก้วยังคงร้องเรียกอยู่ด้านนอกอีกหลายหน คาดว่าอีกฝ่ายคงถูก

ฉีเฟิงขัดขวางเอาไว้

ก่อนหน้าน้ีเห็นลี่หยางอ๋องมาทวงถามหาคน อู๋โก้วจึงคิดว่า 

ซือหม่าจิ้นได้รับบาดเจ็บและก�าลังพักฟ้ืนอยู่ในห้องของอาจารย์จริง 

ประกอบกับได้ยินซีชิงตะโกนถ้อยค�าเหล่าน้ันออกมา นางย่อมไม่กล้า

บุ่มบ่ามล่วงเกิน ได้แต่จากไปด้วยความจ�ายอม

ไป๋ถานนอนนิ่งไม่ขยับเขย้ือน จวบจนลมหายใจของซือหม่าจิ้น 

ค่อยๆ สงบลงคล้ายหลบัใหลไปแล้ว นางถึงกล้าทีจ่ะผลกัเขาออก จดัท่า

ให้เขานอนราบอย่างระมดัระวงั

ท้องฟ้าท้ังผนืยามน้ีมดืสนิท ยากนักทีซ่อืหม่าจิน้จะมห้ีวงเวลาทีส่งบ

ในชั่วขณะเช่นน้ี ไป๋ถานรินน�้าชาใส่ถ้วย แล้วค่อยๆ เทใส่ปากของเขา 

ก่อนหยิบถุงหอมใบหนึ่งจากอกเสื้อมาวางไว้ข้างหมอน

นั่นเป็นถุงหอมซึ่งท�าไว้ก่อนหน้าน้ี ทว่ายังมิได้มอบให้ซือหม่าจิ้น 

หวังว่ายามนี้จะท�าประโยชน์ให้กับเขาได้บ้าง

ถูกเคีย่วกร�ามาจนถึงตอนนี ้ไป๋ถานก็หวิโหยแล้วจริงๆ นางรีบออกมา
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กินอาหาร ก่อนจะพบว่าเจ้าหนูซีชิงได้ยึดครองโถงด้านหน้าของนาง  

ทัง้เริม่เสพสุขกับอาหารก่อนแล้ว

"เจ้าบ้านยังไม่มา แขกเช่นเจ้าก็ช่างไม่มีความเกรงใจเสียเลย"

ซีชิงกลับแค่นเสียงฮึพลางกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ "ข้าต้องรีบกิน

ให้เสร็จแล้วเข้าวังสักเที่ยว เหมือนว่าฝ่าบาททรงไม่ค่อยสู้ดี"

ไป๋ถานซึ่งก�าลังล้างมือในอ่างส�าริดชะงักกึกเมื่อได้ยินค�าบอกเล่า 

"ฝ่าบาททรงเป็นอะไรหรือ"

ซีชิงหัวเราะทีหนึ่ง "เสวยยาอายุวัฒนะอย่างไรเล่า"

"..." ไป๋ถานรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดข้ึน อีกฝ่ายเคยพูดเองว่า 

รู้ขอบเขตนี่นา

ซีชิงกินอาหารเสร็จก็ลงจากเขา ไป๋ถานไปเฝ้าซือหม่าจิ้นอยู่อีก 

ครึง่ค่อนคนื เมือ่เห็นอาการของเขาไม่ก�าเรบิแล้ว คนืนัน้นางจงึไปนอนขด 

ที่ตั่งเล็กในห้องหนังสือ

เช้าวันรุ่งขึ้นจวนไท่ฟู่ก็ส่งบ่าวมาเชิญไป๋ถานอีกครั้ง นางถึงนึกขึ้น 

ได้ว่าก่อนหน้าน้ีบิดาก�าลงัตามหาตน

เดิมทีไป๋ถานไม่เต็มใจจะเดินทางไปครั้งน้ี แต่บ่าวผู ้มาเชิญ 

แจ้งสาเหตุว่าเป็นเพราะเรื่องของหลิงตูอ๋อง นางจึงตัดสินใจไปพบบิดา 

สักหน่อย ทีแรกนึกว่าต้องไปเยือนถึงจวนไท่ฟู่ ไม่คาดว่าพอลงมาถึง 

เชิงเขาจะมองเห็นรถม้าของจวนไท่ฟู่จอดรออยู่ตรงนั้นแล้ว

ไป๋หย่ังถังย่ืนกายออกมาจากตัวรถ บนใบหน้าไม่พบเห็นรอยย้ิม 

เช่นเคย "ขึ้นมาคุยบนรถสิ"
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ไป๋ถานผ่อนคลายใจอย่างยิง่ เพราะนางเองก็ไม่อยากกลบัจวนไท่ฟู่

เช่นกัน

พอข้ึนมาบนรถแล้ว ไป๋หย่ังถังพลนัย่ืนตัว๋บางๆ แผ่นหนึง่มาตรงหน้า

นาง "เจ้าถือสิ่งน้ีไปที่ชานเมืองทิศตะวันตก ท่ีนั่นมีเรือนหลังหนึ่ง ต่อไป 

เจ้าก็ไปสอนหนงัสอืทีน่ั่นแล้วกัน"

ไป๋ถานรับมาดูแวบหนึ่ง น่ันคือหนังสือสัญญาซื้อเรือน "น่ีท่านพ่อ

หมายความว่าอย่างไร อยู่ดีๆ เหตุใดข้าจึงต้องไปชานเมืองทิศตะวันตก 

นัน่ด้วย"

ไป๋หย่ังถังกล่าว "ยามนี้หลิงตูอ๋องก�าลังอยู่ในภาวะที่ยากล�าบาก  

เจ้าไม่ควรใกล้ชิดกับเขามากเกินไป"

ไป๋ถานพลันรู้สึกขบขัน "ไม่ว่าอย่างไรเขาก็เป็นศิษย์ของข้า ข้า 

ยังไม่ถึงข้ันต้องขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนกับเขาเพียงเพราะเรื่องน้อยนิด

เท่าน้ีหรอก หากเรื่องน้ีแพร่ไปถึงหูผู้ใดเข้า ข้าคงไม่แคล้วถูกคนดูหมิ่น

ดูแคลนเอาได้"

ไป๋หย่ังถังพลนัมองบตุรสาวด้วยแววตาลุม่ลกึ "ข้าอตุส่าห์นกึว่าเจ้า

เฉลียวฉลาด ไม่คิดว่าแค่น้ีจะอ่านสถานการณ์ไม่เข้าใจ ข้าเรียกให้เจ้า 

ออกห่างจากเขาย่อมต้องมีเหตุผล ยามนี้ผู้ท่ีจะรักษาอ�านาจทางทหาร 

ของเขาได้ก็มีแต่คนที่สามารถต่อต้านกับอ�านาจของสกุลหวัง นอกจาก 

สกุลเซีย่แล้วก็ไม่เหน็มใีครอืน่อกี"

"แล้วอย่างไร"

"สกุลเซีย่มเีหตุผลอันใดถึงย่ืนมอืช่วยเหลือชนิอ๋องผู้มช่ืีอเสยีงฉาวโฉ่ 

แน่นอนว่าคงไม่พ้นถูกตาต้องใจอ�านาจทหารในมอืของเขา ในเมือ่ต้องการ
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จบัมอืกัน เจ้าคิดว่าจะมคีวามสมัพันธ์ใดเล่าทีน่่าเชือ่ถือได้มากท่ีสุด"

ไป๋ถานย่อมเข้าใจแล้ว "สกุลเซี่ยต้ังใจจะเก่ียวดองกับหลิงตูอ๋อง 

หากข้ายังพ�านักร่วมชายคากับเขาจะท�าให้ผู้อื่นครหาใช่หรือไม่"

ไป๋หยั่งถังผงกศีรษะ "เจ้ารู้ก็ดีแล้ว"

เหน็บตุรสาวเลกิม่านลงจากรถ ไป๋หย่ังถังรีบย่ืนกายไล่ตามออกมา 

"นี่เจ้าหมายความว่าอย่างไร ทีแรกข้าเคยเตรียมการให้เจ้าแต่งกับเขา  

แต่เจ้ากลบัเป็นฝ่ายถือความคิดตนเป็นใหญ่รบัเขาเป็นศษิย์เอง มาตอนนี้

เจ้าก็น่าจะรู้ว่าช้าหรือเร็วต้องมีวันนี้เข้าสักวัน!"

ไป๋ถานยนืกล่าวอยู่ข้างรถม้า "ทัว่ทัง้ใต้หล้าข้ายังไม่เคยได้ยินเหตผุล

เยี่ยงนี้มาก่อน นั่นเป็นที่พ�านักของข้า เขาจะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ไยจึง 

ไม่เรยีกให้เขาย้ายออกไปแทนเล่า กลบัมาบอกให้ข้าเล่ียงค�าครหา!" จบค�า

นางก็เดนิข้ึนเขาโดยไม่แม้แต่จะเหลยีวหลงั

เมื่อไป๋ถานกลับถึงเรือนพักก็พบฉีเฟิงก�าลังยกยาเข้าห้องไปป้อน 

ซือหม่าจิ้น นางเห็นเช่นน้ันจึงสะบัดหน้าเดินฮึดฮัดไปทางห้องหนังสือ  

เหน็กันอยู่ว่าเขาเป็นฝ่ายเข้ามาพักทีน่ี่เอง ตอนนีก้ลับจะให้นางเป็นฝ่ายไป 

ไร้สาระสิ้นดี!

เหล่าศษิย์ล้วนมาถึงกันแล้ว ขณะทีส่อนหนังสอือยู่ในห้องปีกตะวันตก

ไป๋ถานก็ยังคงรูส้กึฉนุไม่น้อย จนแล้วจนรอดสีหน้าจงึไม่ค่อยชวนมอง

ศิษย์ผู ้หนึ่งสอบถามในชั้นเรียน "อาจารย์ ล่ีหยางอ๋องผู ้นั้น 

กลั่นแกล้งท่านอีกแล้วหรือขอรับ"

ไป๋ถานเพ่ิงรูเ้ดีย๋วน้ีเองว่าตนท�าให้พวกเขาตระหนกตกใจเป็นอย่างมาก 

Page ����������� 2.indd   26 23/7/2561 BE   14:45



27

เทียนหรูอวี้

นางจงึเอ่ยตอบพร้อมรอยย้ิมอบอุน่ "มพีวกเจ้าอยู่ เขาจะกล้าได้อย่างไรเล่า"

เหล่าศษิย์ได้รบัค�าชมต่างกระซบิกระซาบกันอย่างยินดปีรดีา แต่ละคน

หนัมองเหล่าสหายด้วยแววตาเจดิจ้าเต็มเป่ียมไปด้วยความคกึคกั

จวบจนเหล่าศิษย์เลิกชั้นเรียนแล้ว ซีชิงก็ยังไม่กลับมา ไป๋ถาน 

อดไม่ได้ที่จะร้อนรน ทว่าในใจยังโกรธกรุ่นและไม่ยินดีที่จะไปเย่ียม 

ซือหม่าจิ้น จึงยืนกรานอยู่ในห้องหนังสือเช่นนี้

ขณะท่ีไป๋ถานขดร่างนอนเหม่ออยู่ในห้องหนงัสอื อู๋โก้วพลันว่ิงแจ้น

มาบอกนางว่าซชีงิท้ิงยาตวัหนึง่ไว้ในห้องของนางตอนทีม่ารกัษาหลงิตอู๋อง 

ยามน้ีต้องใช้อย่างเร่งด่วน ขอให้นางช่วยน�าไปส่งให้

ซีชิงเข้าวังคราวนี้เน่ืองจากมิได้เดินทางไปจากเรือนของตนเอง  

ก็เตรียมตัวไม่พอเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซ�้ายังเร่งรีบออกไป ย่อมไม่แคล้ว 

ขาดตกบกพร่อง

แน่นอนว่าเรือ่งของฝ่าบาทส�าคญักว่า ไป๋ถานจ�าใจลกุขึน้กลบัห้อง

ของตน เหน็ซชีงิทิง้ข้าวของหลายอย่างไว้บนโต๊ะจริงๆ นางไม่รู้ว่ายาท่ีซชีงิ

ต้องการเป็นยาชนดิใดจงึรวบเก็บเอาไปให้เขาท้ังหมดเสียเลย

ก่อนออกจากประตูนางหยุดขบคิดเล็กน ้อย สุดท ้ายยังคง 

อ้อมฉากบังลมไปดูซือหม่าจิ้นสักนิด

นึกไม่ถึงว่าเขาไม่ได้นอนหลับ เพียงเอนกายอยู่บนเตียง ดวงตา 

จับจ้องมาทางนี้นานแล้ว ทันทีที่นางเข้าไปจึงสบตาเขาเข้าอย่างจัง

"วันนี้ทั้งวันอาจารย์ไม่ได้เผยโฉมเลย"

ขณะจะเอ่ยปาก ไป๋ถานพลนัมองเหน็ถุงหอมท่ีตนวางไว้ข้างหมอน 

ถูกเขาฉกีเสยีหายโยนท้ิงอยู่บนพ้ืน กลบีดอกไม้ร่วงกระจายเกลือ่น เปลวไฟ
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จดุเลก็ๆ ในใจนางพลนัลกุโชนขึน้โดยมอิาจควบคุม "ท่านอ๋องรังเกียจสิง่ของ 

ทีอ่าจารย์มอบให้ถึงเพียงน้ีเชยีวหรอื"

ซอืหม่าจิน้ปรายตามองบนพ้ืนแวบหนึง่ "ทีแ่ท้เป็นสิง่ของท่ีท่านมอบให้

หรอกหรอื ข้าไม่ชอบสิง่ของจ�าพวกนี ้วันหน้าขอท่านอย่าได้มอบมาอกี"

เพลงิโทสะของไป๋ถานพุ่งสงูถึงสามจัง้ในพริบตา "ผูใ้ดยินดมีอบให้

ท่านเล่า ถึงอย่างไรวันหน้าท่านก็ไม่ขาดแคลนสิง่เหล่าน้ีอยู่แล้ว!" ขาดค�า

นางก็สะบดัหน้าออกจากประตูไปทันที

ซือหม่าจิ้นไม่คาดคิดว่าไป๋ถานจะใช้น�้าเสียงที่ดุดันเช่นนี้ เมื่อวาน 

ยังดีอยู่แท้ๆ เป็นเด็กดีให้เขากอดบรรเทาความร้อนตั้งครึ่งวัน เขาหยุด 

ความคดิก่อนจะเรยีกฉเีฟิงให้เข้ามาเก็บกวาดสิง่ของบนพ้ืน

ฉีเฟิงกล่าว "ไป๋ไท่ฟู่บอกว่าอยากพบท่านอ๋อง แต่ข้าน้อยยับย้ัง 

เขาไว้อยู่ ท่านอ๋องคิดจะพบเขาเมื่อไรดีขอรับ"

ซอืหม่าจิน้มท่ีาทางคล้ายอาการจะก�าเริบซ�า้ จงึเอ่ยตอบอย่างข่มกล้ัน 

"มเีรือ่งใดก็ให้เขาเขียนจดหมายมาแล้วกัน"

ไป๋ถานหยิบหยูกยาของซชีงิไปส่งทีวั่งหลวงด้วยตนเอง ทีห่น้าประตวัูง

มขัีนทรีอรบันางอยูแ่ต่แรก เขาเดนิน�าทางนางไปจนถึงหน้าประตตู�าหนกั

ฉางเล่อท่ีอยู่ในเขตต�าหนกัใน

ซีชิงยืนคอยอยู่ตรงนั้น เขารับยาจากมือนาง พลิกตรวจดูสองคร้ัง

ก่อนมอบให้ขันทีรีบน�าไปต้มตามใบสั่งยาที่เขาเขียนไว้ก่อนหน้านี้

ไป๋ถานมองดูแผ่นป้ายเหนือต�าหนกัฉางเล่อ "ฝ่าบาททรงเป็นอย่างไร

บ้าง"
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ซชีงิมองไปทางประตตู�าหนักก่อนตอบเสยีงเบา "ตอนนียั้งทรงเอนหลงั

บนแท่นบรรทมอยู่เลย ฮ ึ ข้าว่าเป็นไปได้สงูทีฝ่่าบาททรงบ�าเพ็ญพรตเช่นน้ี 

ก็เพ่ือจะได้อายุยนืยาวไม่แก่เฒ่า"

ไป๋ถานมุ่นคิ้ว "เจ้าอย่าพูดเหลวไหล"

"จะเป็นการพูดเหลวไหลได้อย่างไรเล่า จนบัดน้ีฝ่าบาทยังทรง 

ไร้ทายาท ย่อมปรารถนาจะครองบัลลังก์ไปตราบนานเท่านาน"

ไป๋ถานกล่าว "ฝ่าบาททรงไม่ใช่คนเช่นน้ี เจ้าไม่รู้พระประสงค์ของ

พระองค์สักนิด" หากอยากอายุยืนยาวไม่แก่เฒ่าจริง คงไม่พิจารณา 

เรื่องแต่งตั้งผู้สืบราชบัลลังก์กระมัง

ขณะที่นางกับซีชิงก�าลังสนทนากันอยู่นั้น ไป๋ฮ่วนเหมยก็พลัน 

เดินออกมาจากในต�าหนัก สีหน้าซึ่งแต่เดิมยังท้อแท้แปรเปลี่ยนเป็น 

รอยยิ้มเมื่อมองเห็นไป๋ถาน "อาถานมาแล้วหรือ"

ไป๋ถานรีบเดินไปปลอบโยนอีกฝ่ายท่ีประตูต�าหนัก ไป๋ฮ่วนเหมย 

เอ่ยพลางดึงมือของนางไว้ "ฝ่าบาททรงประมาทเกินไปแล้ว กระท่ัง 

เสวียนหยางจือ่ยังโน้มน้าวห้ามปรามไม่ส�าเรจ็ ยามนีส้ติรบัรู้ยังเลอะเลอืน

และทรงมไีข้สงู ห้วงความคดิกลบันกึถึงแต่เรือ่งในอดตี ครูก่่อนยังรบัสัง่

กับข้าอยู่นานเรื่องเหตุการณ์ที่พวกเราเที่ยวชมภูเขาด้วยกัน"

ไป๋ถานไร้ถ้อยค�าจะเอ่ย ซอืหม่าเสวียนถึงกบัยังจ�าเรือ่งราวทีผ่่านไป

เนิ่นนานเช่นนั้นได้อยู่ ตอนน้ันเขายังเป็นเพียงอว้ีจางอ๋อง จะเดินทางไป

แห่งหนใดก็ได้ ไม่เหมือนตอนนี้ที่ได้แต่อยู่ในวังหลวงแห่งนี้

ซชีงิก็ไม่ส่งเสยีงเช่นกัน เขาในตอนนัน้ยังเป็นเดก็หนุม่ท่ีไร้ทกุข์ไร้โศก 

ไหนเลยจะรู้ว่าหลายปีให้หลังเมื่อสหายสามคนซึ่งสนิทสนมแน่นแฟ้น 
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มายืนอยู่ด้วยกันในยามนี้จะมีฐานะที่แตกต่างกันลิบลับ

"เหตุใดจู่ๆ ฝ่าบาททรงเป็นเช่นนี้ไปได้" ไป๋ถานไม่เข้าใจเลยจริงๆ

ไป๋ฮ่วนเหมยทอดถอนใจ "เพ่ือหลบเลี่ยงอัครเสนาบดีท่ีคอยรบเร้า

เอาผดิเรือ่งของหลงิตูอ๋องแล้ว ฝ่าบาทถึงเจตนาเสวยยาอายุวัฒนะเพ่ิมอกี

หลายเมด็ ไม่คาดคิดว่าจะท�าให้พระองค์เองเกิดประชวรไปจรงิๆ"

ไป๋ถานขึงตาใส่ซีชิงทันใด คนที่คิดอ่านแทนผู้อื่นเสมอมาเช่น 

ซือหม่าเสวียนนั้นกลับถูกซีชิงพูดเสียจนย�่าแย่เช่นนั้นได้อย่างไร

เดมิทีก็รูส้กึว่าไม่เหมาะสมอยู่บ้าง ทว่าเพราะมซีชีงิกับไป๋ฮ่วนเหมย 

อยู่ด้วย ไป๋ถานจงึตามหลงัพวกเขาเข้าไปดูซอืหม่าเสวียนด้วยครู่หน่ึง

อนัท่ีจรงิกางก้ันด้วยม่านมุง้ก็ท�าให้มองเห็นร่างทีอ่ยู่ด้านในได้ไม่ชดั

อยู่แล้ว ทว่านางก็ยังรู้สึกว่าเขาดูผ่ายผอมไปกว่าคร้ังก่อนมากนัก ในใจ 

จงึย่ิงต่อว่าต่อขานลีห่ยางอ๋องทีส่มควรถูกมดีเฉอืนสกัพันครัง้ผูน้ั้นมากขึน้

อีก

นางเอ่ยถามซชีงิทนัททีีเ่ดนิออกมา "รกัษาฝ่าบาทให้หายดไีด้หรอืไม่"

"เสวยยาหมดก็น่าจะไม่เป็นไรแล้ว วันหน้าขอแค่อย่าได้เสวย 

ยาอายุวัฒนะอีกเป็นใช้ได้" แม้ซีชิงจะมีท่าทีไม่ไยดีต่อซือหม่าเสวียน 

สักเท่าไร ทว่าวาจานี้เขากลับตั้งใจพูดให้ไป๋ฮ่วนเหมยได้ฟัง จบค�าเขาก็

ไม่คิดรั้งอยู่ต่อ เนื่องจากยังต้องกลับไปดูแลซือหม่าจิ้นอีก

ไป๋ฮ่วนเหมยส่งซีชิงออกจากต�าหนักแล้ว ก่อนจะเอ่ยถามไป๋ถาน 

"เจ้ารู้สึกหรือไม่ว่าซีชิงมักไม่เต็มใจที่จะอยู่กับข้านานนัก"

ไป๋ถานวางหน้าไม่สนิท "พ่ีสาวยามนี้เป็นถึงกุ้ยเฟยแล้ว เขาย่อม

ต้องเลี่ยงค�าครหาบ้าง"
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"จรงิของเจ้า" ไป๋ฮ่วนเหมยท�าเช่นเดยีวกับเมือ่ตอนเป็นเด็ก คล้องแขน

ของนางขณะเย้ืองย่างเนบิช้าไปตามทางเดนิในวัง "ฝ่าบาทกลดักลุ้มพระทยั

เรือ่งของหลงิตอู๋องย่ิงนัก ข้าเองก็เป็นกังวลมากเช่นกัน ไม่รู้ท่านอาพูดกับเจ้า

หรอืยังว่าสกุลเซีย่มใีจท่ีจะเก่ียวดองเพ่ือปกป้องเขา"

ไป๋ถานเม้มปากรับค�า "อืม"

ไป๋ฮ่วนเหมยกล่าวต่อ "บตุรสีกุลเซีย่ข้าเคยพบแล้ว นางไม่เลวทีเดยีว 

หากเป็นหญิงท่ัวไปข้าก็ไม่กล้าวางใจ"

ไป๋ถานตกตะลึง "วาจานี้พ่ีสาวหมายความว่าอย่างไร มีอันใด 

ให้ท่านไม่วางใจด้วยหรือ"

ไป๋ฮ่วนเหมยชะงักไปเล็กน้อยก่อนเอ่ยปนย้ิมเจื่อน "ข้าน่ีพูด

เลอะเทอะจริงเชียว เจ้ามิต้องใส่ใจหรอก"

ไป๋ถานกับนางโตมาด้วยกันตั้งแต ่เล็กจะสังเกตส่ิงผิดปกติ 

เพียงเล็กน้อยนี้ไม่ออกได้อย่างไร "พ่ีสาวยังมีวาจาใดไม่ยินดีพูดกับข้า 

ตามตรงอีกหรือ"

ไป๋ฮ่วนเหมยถอนหายใจขณะก้มหน้ากล่าวเสียงเบา "เจ้ายังจ�าได ้

หรอืไม่ ข้าเคยบอกเจ้าว่าตอนแรกท่ีฝ่าบาททรงเลอืกข้าเข้าวัง...เป็นเพราะ

ฐานะของข้า"

ไป๋ถานทบทวนความทรงจ�าอย่างละเอยีดอยู่นาน ตอนหวนมาพบกัน

ในรอบหลายปีท่ีอทุยานเล่อโหยวครัง้นัน้ นางเคยได้ยินอกีฝ่ายเอ่ยถึงจริง

"ไม่ใช่เพราะพี่สาวคือยอดคีตาหรอกหรือ"

ไป๋ฮ่วนเหมยส่ายหน้า "เพราะข้าเคยเป็นชายารชัทายาททีอ่ดตีฮ่องเต้

ทรงก�าหนดไว้เป็นการภายใน"
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ไป๋ถานมึนงงไปทันที "รัชทายาทองค์ก่อนเป็นใครกัน"

"ตอนนั้นหาได้มีการแต่งต้ังรัชทายาทไม่ ทว่าอดีตฮ่องเต้ก็ทรงมี

ทายาทเพียงองค์เดียว การก�าหนดตัวชายารัชทายาทย่อมท�าไปเพ่ือ 

โอรสของพระองค์เอง" ไป๋ฮ่วนเหมยพลนัถอนหายใจ "เดมิเร่ืองนีก็้เป็นเพียง

รับสั่งปากเปล่าหนึ่งประโยค แต่ต่อมาเมื่อฝ่าบาทองค์ปัจจุบันทรงเป็น 

ผู้สืบราชบัลลังก์ สกุลไป๋จึงให้พระองค์ปฏิบัติตามค�าสัญญาน้ี พระองค์

ไหนเลยจะมีทางเลือกใดได้อีกเล่า"

ในที่สุดไป๋ถานก็ตระหนักได้ หากไม่มีเหตุกบฏครั้งน้ัน ซือหม่าจิ้น

ย่อมใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวงเช่นเดิม และคงไม่มีสภาพเฉกเช่นที่เป็นอยู ่

ทุกวันนี้ใช่หรือไม่

บางทีเขาอาจขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้ท่ีได้รับการเคารพเทิดทูน 

จากราษฎรก็เป็นได้ และผูท้ีอ่ยู่ข้างกายเขาก็จะเป็นไป๋ฮ่วนเหมย อว้ีจางอ๋อง

ยังคงเป็นอว้ีจางอ๋องเช่นเดิม แล้วนางเล่า...นางจะก�าลงัท�าอะไรอยู่

เรื่องราวในโลกก็ช่างแปลกแท้ เหตุร้ายท่ีไม่คาดฝันเพียงคร้ังเดียว

กลับท�าให้ชะตาชีวิตของคนทั้งหมดพลิกผันไปโดยสิ้นเชิง

"ข้าไม่เคยรู้เลยว่าพี่สาวกับหลิงตูอ๋อง..."

สายตาของไป๋ฮ่วนเหมยสั่นไหว "เจ้าอย่าได้เข้าใจผิด ท้ังหมดคือ 

เรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้แล้ว ข้าเพียงแต่...เพียงแต่รู้สึกเหมอืนตดิค้างเขา ดงันัน้

จึงหวังว่าเขาจะได้คู่ครองที่ดี เช่นนี้ข้าจะได้สบายใจ ความจริงเดิมที 

ข้ายังหวังว่าเจ้ากับเขา..." นางย้ิมอย่างกระดากอยู่บ้าง "แต่ข้าก็รู้สึกว่า 

เขาออกจะดุร้ายเหี้ยมโหดปานน้ัน เจ้าคงไม่ชอบกระมัง อีกอย่าง 

เจ้ายังรับเขาเป็นศิษย์แล้วด้วย"
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ไป๋ถานเม้มปากไร้ถ้อยค�าจะเอ่ย พอดีกับที่นางก�านัลคนสนิท 

ของไป๋ฮ่วนเหมยเดินมารับใช้ นางจึงถือโอกาสกล่าวลา ก้มหน้าก้มตา 

ออกจากวัง

เมื่อกลับถึงภูเขาตงซาน ท้องฟ้าก็มืดไปนานแล้ว ซีชิงก�าลัง 

ทอดถอนใจอยู่ข้างระเบียงทางเดินของเรือนด้านหลัง

"ไฉนข้าถึงอาภัพเช่นนี้เล่า สกุลซือหม่าตระกูลเดียวก็เพียงพอ 

จะเอาชีวิตน้อยๆ ของข้าแล้ว"

หากเป็นยามปกติไป๋ถานต ้องค ่อนขอดหยอกเย ้าเขาเล ่น 

สักหลายประโยค ทว ่าตอนนี้นางไม ่มีอารมณ์จริงๆ จึงหันหน้า 

เข้าห้องหนังสือไปทันที

ไม่นานนักยามทีอู่๋โก้วไปถึงห้องหนังสือ แล้วมองเหน็อาจารย์ของตน

อยู่ด้านในก�าลังถือกรรไกรเงินตัดสายพิณกู่ฉินคันน้ันออกทีละเส้น  

ตัดหนหนึ่งก็บังเกิดเสียงดังผึงทีหนึ่ง อู๋ โก้วพลันแตกตื่นลนลานทันที 

อำรมณ์กลัดกลุ ้มของอำจำรย์บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วหรือนี่  ถึงกับ 

เริ่มท�ำลำยพิณทิ้งแล้ว!

"อาจารย์ ใจเย็นเจ้าค่ะ น่ีคือพิณชัน้เย่ียม เป็นเงนิเป็นทองทัง้น้ันนะ

เจ้าคะ!"

ไป๋ถานมองอีกฝ่ายอย่างงุนงงก่อนก้มมองพิณท่ีอยู่ใต้มือของตน  

นางพลนักระโดดโหยง เพ่ิงจะได้สติคืนมายามน้ีเอง "เหตใุดเจ้าไม่เตอืนข้า

ให้เรว็กว่านี!้"

เห็นในมืออาจารย์ยังถือกรรไกรอยู่ อู๋โก้วจึงสะบัดหน้าว่ิงออกจาก
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ประตไูปโดยไม่กล้าพูดแย้งแม้แต่ประโยคเดยีว

เรือ่งน้ีท�าเอาไป๋ถานเจบ็ปวดหัวใจเป็นอย่างมาก นางโยนกรรไกรท้ิง

พลางกอดพิณคันน้ันไว้ จวนเจียนจะร�่าไห้ออกมา ทันใดน้ันพลันรู้สึกว่า 

เบือ้งหน้ามดืลง แสงไฟถูกเงาทะมนึปกคลมุอยู่ชัน้หนึง่

นางเงยหน้าขึ้นก็เห็นซือหม่าจิ้นอยู่เบื้องหน้าสายตานี่เอง อาภรณ์

หลวมยาวแขนกว้างบนร่างน้ันสวมใส่อย่างเรียบร้อย ทว่าเรือนผม 

กลบัสยายปรกไหล่ ดวงหน้าของเขาซดีขาวจนแทบจะโปร่งใส หน้าผาก 

มีหยดเหงื่อเม็ดเล็กละเอียดผุดพรายอยู่ชั้นหน่ึง มองปราดเดียวก็รู้ว่า 

ยังไม่หายสนทิ

เขาชงิเอาพิณในมอืนางมาวางลงก่อน "อาจารย์ได้ฟังไท่ฟู่พูดข้อเสนอ

ของสกุลเซีย่แล้วใช่หรอืไม่"

ไป๋ถานเบนสายตาไป

ซือหม่าจิ้นยึดกุมปลายคางของนาง บังคับให้นางหันหน้ากลับมา 

"อาจารย์ใส่ใจหรือไม่"

ไป๋ถานปัดมือของเขาออก "นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านอ๋อง"

ใส่ใจหรอืไม่ใส่ใจจะมคีวามหมายอนัใดเล่า นางเป็นอาจารย์ของเขา 

อบรมชีแ้นะจนเขาส�าเรจ็การศกึษาถึงจะเป็นสิง่ทีพึ่งกระท�า เรือ่งส่วนตวั 

ของเขาเดมิก็ไม่มคีวามข้องเก่ียวอนัใดกับนางอยู่แล้ว

ท่าทีตอบสนองของไป๋ถานอยู่ในความคาดหมายของซือหม่าจิ้น

จะว่าไปนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจริงๆ

"หากข้าตอบรับ อาจารย์คิดเห็นเช่นไร"
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ไป๋ถานควักเอาพัดขนนกออกมากระตกุขน "หากท่านอ๋องคดิตบแต่ง

ชายาก็กลบัไปท่ีจวนอ๋องของท่านเสยีเถอะ ถึงอย่างไรท่านก็ไม่อาจตบแต่ง

ทีเ่รอืนของอาจารย์ได้"

ซือหม่าจิ้นยังมีเค้าลางว่าอาการจะก�าเริบซ�้า เขารู้สึกไม่สบาย 

ไปท้ังร่างจึงฝืนประคองตนนั่งลงบนเบาะข้างโต๊ะ "จริงของอาจารย์ ทว่า

ก่อนหน้านี้ดูเหมือนข้าเคยพูดว่าจะแต่งท่านแล้ว เช่นนี้มิเท่ากับข้า 

ตระบัดสัตย์หรอกหรือ"

เห็นชดัว่าน่ันเป็นเพียงวาจาทีเ่ขาพูดหย่ังเชงิหมายดอูาการของนาง 

ในตอนนั้นเท่าน้ัน ไป๋ถานไหนเลยจะใส่ใจไยดี จึงแค่นเสียงฮึทีหน่ึง  

"พูดราวกับท่านอ๋องไม่เคยตระบดัสตัย์มาก่อนเสยีอย่างน้ัน"

ซือหม่าจิ้นพลันไม่พูดจาอีก

ไป๋ถานรู้สึกตัวมองไป เห็นเขาก�าลังจับจ้องนางอยู่ ดวงตาคู่น้ัน 

ด�าเงาดจุแต้มหมกึภายในซกุซ่อนประกายร�าไร "เช่นน้ันหากข้าไม่ปรารถนา

จะตอบรบัควรท�าเช่นไรดีเล่า อย่างไรเสยีสกุลเซีย่ก็มอี�านาจบารม"ี

ไป๋ถานถูกสายตานี้เพ่งพิศจนไม่เป็นตัวของตัวเอง นางเยาะหยัน 

ก่อนตอบ "ท่านเป็นมารร้ายเชยีวนะ หากท่านบอกว่าไม่แต่ง ใครจะท�าอันใด

ท่านได้"

"ข้ายังแบกความผิดฐานหลอกลวงเบื้องสูงติดตัวอยู่ ไม่อาจ 

เปรยีบได้กับกาลก่อน ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องหาเหตผุลทีเ่ข้าทีสกัข้อถึงจะได้  

มสิูอ้าจารย์ช่วยคิดหาหนทางให้ข้าสกัหน่อย"

"เก่ียวอันใดกับข้าด้วย" ไป๋ถานตรงไปขดร่างบนตัง่เลก็ทีอ่ยู่เบือ้งหลัง

ฉากบงัลม
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ซอืหม่าจิน้ลกุข้ึนทว่ามไิด้ตามไป อาการป่วยของเขาทวคีวามรุนแรง

ขึน้ทกุทีจนไร้เรีย่วแรงจะเอ่ยถ้อยค�าทีเ่หลอื เขาได้แต่ฝืนประคบัประคอง

ร่างกายเดนิออกจากประตูกลบัไปท่ีห้อง

ได้ยินเสียงเขาจากไปแล้ว ไป๋ถานถึงค่อยกลับออกมา ก่อนจะน�า 

พิณคันน้ันไปเก็บไว้เป็นอย่างดี หลังค�านวณดูว่ากรรไกรที่ตัดฉับลงไป

หลายหนน้ีสญูเงนิไปเท่าไรบ้าง ดวงหน้าของนางก็ตรอมตรมทนัตา

ชั่วครู่ให้หลัง เสียงสนทนาระหว่างซีชิงกับหวังฮ่วนจือพลันดังขึ้น 

ที่นอกประตู "วันน้ีไม่ถูกจังหวะเวลา อย่างไรคุณชายหวังค่อยมาพบ 

ท่านอ๋องใหม่คราวหน้าก็แล้วกัน"

ไป๋ถานก้าวออกจากประตูมาก็เห็นหวังฮ่วนจอืก�าลงัลดัเลาะไปตาม

ระเบียงทางเดิน ผ่านไปลานท้ายเรือนเพ่ือมุ่งไปทางประตูหลัง ท่าทาง

เตรียมจะกลับไปยังเรือนพักสกุลหวัง

ชกัจะเอำใหญ่แล้ว ต้ังแต่ซอืหม่าจิน้ส่งคนมาอารักขาเรือนพักหลังนี้ 

เขาพอใจจะปล่อยให้ใครเข้ามาก็ปล่อยให้คนผู้นั้นเข้ามา ราวกับเห็นที่นี่ 

เป็นบ้านของตนเองไปแล้ว!

ทว่าพอมองเห็นหวังฮ่วนจอื ความคิดของนางก็ผุดข้ึนทนัใด ไป๋ถาน

สาวเท้าหลายก้าวไล่ตามไปโดยเรว็ "คณุชายหวงั ข้ามเีรือ่งหนึง่ต้องการ 

แจ้งให้ทราบ ท่านจะฟังหรอืไม่"

หวังฮ่วนจือชะงักฝีเท้า หันกลับมาพร้อมรอยย้ิมเกลื่อนใบหน้า 

"วาจาของคุณหนู ข้าย่อมต้องขอฟังสักหน่อย"
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ขณะนีซ้อืหม่าเย่ียนัง่อยู่ในโถงด้านหน้าของจวนสกุลหวงั ฝ่ังตรงข้าม

ของเขาคือหวังฟู เบือ้งหน้าของทัง้สองวางกระดานหมากอยู่หนึง่กระดาน 

พวกเขาก�าลงัประชนัฝีมอืเดินหมากกันอยู่

ระยะนีเ้หล่าชนชัน้สงูล้วนนยิมชมชอบสิง่น้ี บางครัง้ถึงขัน้เปิดให้มี

การพนันขนัต่อ

หวังฟูวางเม็ดหมากในมือลงไปหนึ่งเม็ดท้ังท่ีหัวค้ิวขมวดแน่น  

"ลีห่ยางอ๋องท่านก็ช่างแปลกพิกลนัก ในเมือ่ท่านต้องการต่อกรกบัหลิงตอู๋อง 

ไยต้องโน้มน้าวฝ่าบาทให้ทรงบ�าเพ็ญพรต คราวน้ีเกิดเร่ืองข้ึนจริงเชียว  

ฝ่าบาทประชวรเสยีแล้ว จะให้ผูใ้ดมาจดัการมารร้ายน่ันเล่า"

ซือหม่าเยี่ยคลี่ยิ้มไม่เอ่ยตอบ

หวังฟูพลันต�าหนิติเตียนต่อ "ได้ยินว่าท่านยังป่าวประกาศกับผู้คน

ไปท่ัวว่าอยากวางสายไว้ข้างกายหลิงตูอ๋อง ท่านกลัวว่าเขาจะไม่รู้ตัว 

หรืออย่างไร"

ซอืหม่าเย่ียผงกศีรษะรบั ท่ีเขาพูดไปท่ัวก็นบัเป็นเร่ืองจริง คราวก่อน

ในงานฉลองวันเกิดของไป๋ไท่ฟู่เขายังพูดกับไป๋ถานอกีด้วย

"มหิน�าซ�า้ท่านยังอตุส่าห์พาคนไปจบัตวัเขาถึงในเรอืนพักด้วยตนเอง"

ซือหม่าเยี่ยยังคงอมยิ้มผงกศีรษะรับ

หวงัฟูเหน็อกีฝ่ายมท่ีาทีเช่นนีจ้งึเดนิหมากต่อไปไม่ไหว "สิง่ท่ีท่านอ๋อง

ต้องการคอือ�านาจทหารของหลงิตอู๋อง ทว่าลกัษณะการลงมอืกลบัไม่ปิดบัง

อ�าพรางแม้แต่น้อย เช่นน้ีท่านจะท�าส�าเร็จได้อย่างไรกัน"

ซือหม่าเย่ียพลันทอดถอนใจ "อัครเสนาบดีไม่รู ้กระมังว่าที่ข้า 

ท�าเยี่ยงนี้เป็นเพราะไร้ซึ่งหนทางแล้วเช่นกัน"

Page ����������� 2.indd   37 23/7/2561 BE   14:45



38

อาจารย์หญิง 2

หวังฟูตะลึงงันไปชั่วอึดใจ ก่อนจะซักไซ้ไล่เลียง แต่ไม่ว่าอย่างไร 

อีกฝ่ายก็ไม่ยอมปริปาก

เขาโยนเม็ดหมากทิ้ง ในใจขุ่นเคืองซือหม่าเยี่ยไม่เบา

ซือหม่าเย่ียผู ้นี้วันท้ังวันเอาแต่ย้ิมอบอุ ่น ท�าให้เขาดูอ่อนโยน 

เป็นมติรย่ิง ทว่าท่าทเีหมอืนไม้หลกัปักเลนเช่นน้ี ไม่รูแ้ท้จริงก�าลังคดิอ่าน

อันใดอยู่

เช่นนี้คงหมดหนทางจะร่วมมือกันแล้ว คนผู้น้ีไม่รู้จักประสานงาน

กันบ้างเลย!

ขณะที่ก�าลังโกรธกรุ่น หวังฮ่วนจือก็ซอยเท้าวิ่งพรวดพราดเข้ามา

"ท่านพ่อ แย่แล้วขอรับ!"

หวังฟูมีสีหน้าไม่ชวนมองเมื่อเห็นกิริยาขาดมารยาทของอีกฝ่าย  

ผู้ท่ีเขารักถนอมคือบุตรชายคนเล็กซึ่งคล้ายคลึงกับตนไปเสียทุกอย่าง 

ส่วนผู้ท่ีไม่โปรดปรานที่สุดก็คือบุตรชายคนโตผู้นี้ที่เช้าจรดค�่าก็รู้จักแต่ 

กินดื่มหาความส�าราญ เขาเอ่ยด้วยหน้าตาเย็นชา "เรื่องอันใดท�าให้เจ้า

ตื่นตูมเยี่ยงนี้"

หวังฮ่วนจือไม่แยแสต่อท่าทีของบิดา ใบหน้ายังคงเปื้อนย้ิม "เฮ้อ  

ก็ข้าร้อนใจน่ีนา ท่านพ่อยังไม่รู ้อะไร ข้าได้ยินว่าสกุลเซี่ยมีเจตนา 

จะเกี่ยวดองกับหลิงตูอ๋อง ตอนนี้หลิงตูอ๋องก็ก�าลังพิจารณาอยู่"

หวังฟูพลันดีดร่างลุกขึ้นยืนทันใด "จริงหรือ"

"จริงแท้แน่นอนขอรับ ไป๋ถานพูดเองกับปาก ไยจะไม่จริงไปได้"

หวังฟูเดือดดาลอย่างสุดระงับ สมุหกลำโหมเซี่ยตัวดี ต่อหน้ำ 

เจ้ำเสแสร้งท�ำเป็นเรยีกพ่ีเรยีกน้องกับข้ำ ลบัหลังถึงกับว่ิงแจ้นไปจบัมอืกับ
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หลงิตอู๋อง ท้ังท่ีรูอ้ยู่ว่ำข้ำต้องกำรอ�ำนำจทหำรของเขำ เจ้ำกลบัคดิหมำย

ลกัลอบปันส่วนแบ่งจำกน�ำ้แกงข้นหม้อนีส้กัถ้วย!

"ข้าจะไปหาเซี่ยโฉวเดี๋ยวนี้!"

หวังฮ่วนจือรีบหลีกทางให้ กระทั่งนามของสมุหกลาโหมเซี่ย บิดา

ของตนยังเอ่ยเรียกออกมาตรงๆ ดูแล้วคงจะโกรธเกรี้ยวไม่เบาทีเดียว!

ซือหม่าเย่ียที่อยู่ด้านข้างยกเปลือกตาข้ึนเล็กน้อยก่อนก้มหน้า 

เล่นเม็ดหมากในมือของตนต่อ
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13

ไม่ถึงสองวัน อาการป่วยของซือหม่าจิ้นก็หายดีและย้ายกลับไปที่

ห้องของตนได้ในที่สุด

ก่อนหน้าน้ีฉีเฟิงยังน�าเหล็กสีนิลหลายก้อนส่งเข้ามาให้ผู้เป็นนาย

คัดเลือก จะได้สั่งการให้หลอมตีอาวุธชุดใหม่

ขณะนี้ไป๋ถานสอนหนังสืออยู่ท่ีเรือนด้านหน้า เสียงอ่านต�ารา 

ก้องกังวานกระทบโสต ซีชิงยังไม่จากไป เขายืนพิงอยู่ริมหน้าต่างรับฟัง 

ครู่หนึ่งก่อนหันหน้ามากล่าวกับซือหม่าจิ้น "ในเมืองหลวงก�าลังโจษจัน

เรื่องท่ีท่านอ๋องก�าลังรับพิจารณาแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับสกุลเซี่ย หวัง

กับเซี่ยสองสกุลจึงเริ่มร้าวฉานกันเพราะเหตุนี้"

ซอืหม่าจิน้ได้ยินเรือ่งน้ีนานแล้ว ว่ากันว่าครกึโครมเสยีจนซอืหม่าเสวียน

ทีอ่ยู่บนแท่นบรรทมแทบจะตกใจจนฟ้ืนต่ืนเลยทเีดยีว

ซชีงิจดัเก็บล่วมยาเตรยีมจากไป "หวังกับเซีย่สองตระกูลต่อสูกั้นเช่นนี ้
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ท่านอ๋องคงจะมกี�าลงัรบัมอืกับลีห่ยางอ๋องแล้วสินะขอรับ"

ซือหม่าจิ้นโยนเหล็กสีนิลในมือลง "ใช่"

เสยีงอ่านต�าราในห้องปีกตะวันตกดงัไม่ขาดห ูพอซอืหม่าจิน้ไปยืนอยู่

ตรงหน้าประตู เสยีงน้ันก็ชะงกัในฉบัพลนั

ไป๋ถานทิ้งต�าราแล้วเดินออกมา "ท่านอ๋องมีสิ่งใดจะกล่าวหรือ"

"ได้ยินว่าอาจารย์เป็นคนกระจายข่าวเรือ่งท่ีข้าพิจารณาจะแต่งงาน

เชื่อมสัมพันธ์ ต้องขอบคุณอาจารย์มากจริงๆ ข้าจะไปหารือกับสกุลเซ่ีย 

เดีย๋วน้ี" ซอืหม่าจิน้กล่าวจบก็หมนุกายออกเดิน

ขณะตะลึงมองเขาเดินออกจากประตูเรือน ไป๋ถานหวุดหวิด 

จะร้องตะโกนออกมา...น่ีท่ำนซื่อบื้อหรืออย่ำงไร เห็นอยู่ว่ำอำจำรย ์

ช่วยท่ำนสลัดสกุลหวังกับเซี่ยอยู่!

นางจบัผนงัพยุงกายโดยไร้เสยีง เมือ่ก่อนเขาฉลาดหลกัแหลมมาก

มใิช่หรอื ไฉนจงึกลายเป็นโง่งมเช่นนีไ้ปได้

ซือหม่าจิ้นแม้ฝีเท้าจะไม่หยุดย้ังทว่าดวงหน้ากลับเปื้อนย้ิมกริ่ม  

รอจนออกมานอกประตูเรือนแล้ว รอยยิ้มนั้นถึงค่อยเลือนลง "ไป ไปพบ 

ลี่หยางอ๋องกัน"

ฉเีฟิงกับกู้เฉงิทีอ่ยู่ข้างประตพูลนัถูหมดัถูมอื คกึคกักระชุม่กระชวย 

ในพรบิตา

ซือหม่าเย่ียโดยสารรถม้าผ่านท้องถนน ตลอดทางลงแส้เร่งม้า 

ไม่ได้หยุด เพื่อรีบรุดมุ่งกลับเรือนพัก
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ตอนนีค้อืยามเท่ียงตรง ดวงตะวนัก�าลงัร้อนแรง ผูค้นบนท้องถนน

สญัจรคลาคล�า่ คนรถทีล่งแส้ม้าไปอย่างไม่บนัยะบนัยัง พริบตาท่ีเลินเล่อ

จึงหวุดหวิดจะชนถูกเด็กคนหนึ่ง เขาด่ากราดด้วยโทสะยกหนึ่งหลังร้ัง

บงัเหยีนหยุดม้ากะทันหัน

เด็กคนน้ันผวาจนขวัญกระเจิง ขณะท่ีหกล้มอยู่บนพ้ืนก็เอาแต่

ร้องไห้ ไม่รู้จักลุกขึ้นหลีกทางให้เสียที คนรถจึงยิ่งเดือดดาลตวัดแส้หวด

ใส่เด็กคนนั้นไปสองที

พอชะโงกศีรษะออกมาเหน็เหตุการณ์ ซอืหม่าเย่ียพลนัตวาดด่าทอ

คนรถไปหลายประโยค คนรถรบีขอขมาพลนัก้มศรีษะลงต�า่จนจรดหน้าอก

เด็กคนน้ันยังคงแผดเสียงโฮลั่นไม่หยุดปาก ซือหม่าเย่ียไม่รีบร้อน

ที่จะจากไป ถึงกับลงรถมาพยุงเขาลุกขึ้นด้วยตนเอง ผู้คนที่ผ่านไปมา 

บนท้องถนนเมื่อเห็นแล้วไม่มีใครไม่ถอนหายใจ

ฉเีฟิงบนหลงัม้ามองดูเหตุการณ์อยู่ตรงปากตรอกพลางเอ่ยกับกู้เฉงิ

ที่อยู่ข้างกาย "ดูเจ้าเฒ่าทารกนี่ ยังอุตส่าห์เสแสร้งเป็นคนดี!"

กู้เฉิงพยักหน้าด้วยความขุ่นแค้น

ซอืหม่าจิน้กลบัไม่รูส้กึว่าแปลกประหลาด ซอืหม่าเย่ียเอน็ดเูดก็เลก็

มาแต่ไหนแต่ไร วัยเยาว์ตนก็ได้รบัความรกัจากเขาไม่น้อย ดงันัน้หลายปีมานี้

แม้จะถูกอีกฝ่ายพยายามยัดหูตามาอยู่ข้างกายโดยตลอด ซือหม่าจิ้น 

จงึไม่เคยคดิจะแตกหกักับเขาจรงิๆ ย่ิงไปกว่าน้ันทีผ่่านมาอกีฝ่ายก็ไม่เคย 

มีความเคลื่อนไหวอันใด

ยามที่เห็นเด็กคนน้ีจึงท�าให้ซือหม่าจิ้นพลันฉุกคิดได้เร่ืองหน่ึง  
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เมือ่ก่อนทุกครัง้ทีอ่กีฝ่ายเข้าเมอืงหลวงจะพาซอืหม่าหมนิบตุรชายคนเลก็

ที่รักดุจดวงใจมากที่สุดมาด้วย ทว่าครั้งนี้กลับไม่เห็น

ก่อนหันหัวม้าควบจากไป ซอืหม่าจิน้โบกมอืทีหนึง่ ไพร่พลสองหน่วย

ทีอ่ยู่ในตรอกฝ่ังตรงข้ามพลนักรอูอกไปอย่างรวดเรว็

เมือ่ซอืหม่าเย่ียคลายมอืจากเดก็คนน้ันแล้วลกุขึน้ยืน รถม้ารวมไปถึง

องครกัษ์ท่ีมากับเขาก็ล้วนถูกปิดล้อมอย่างแน่นหนาหลายชัน้แล้ว

เขามองดูผูน้�าทหารแล้วตบหน้าผากตนเองทนัที อกีฝ่ายมใิช่นายกอง

ในสงักัดซอืหม่าจิน้หรอกหรอื มารร้ายนัน่ไม่เห็นกฎหมายบ้านเมอืงอยู่ใน

สายตาดังคาด

ซือหม่าจิ้นขี่ม้าตรงกลับภูเขาตงซาน ทว่าระหว่างทางขณะผ่าน 

สะพานจูเชวี่ย* กลับถูกเด็กรับใช้หลายคนขวางทางเอาไว้

ฉีเฟิงยังไม่ทันข้ึนหน้าไปขู่ขวัญด้วยซ�้า เด็กรับใช้เหล่านั้นก็พากัน

คุกเข่ากับพ้ืนดังตุบ โขกศีรษะไม่หยุด "ท่านอ๋องโปรดไว้ชีวิต...ท่านอ๋อง

โปรดไว้ชีวิตด้วยขอรับ พวกผู้น้อยเพียงท�างานตามค�าสั่งเท่านั้น"

ม่านรถม้าที่อยู ่เบื้องหลังพวกเขาพลันถูกเลิกขึ้น เผยให้เห็น 

ดวงหน้างามของสาวน้อย ทว่าน่าเสยีดายทีติ่ดจะซดีขาวไปบ้าง "หลงิตูอ๋อง 

ใช่หรอืไม่เจ้าคะ ข้าน้อยแซ่เซีย่ มนีามว่าหรเูฉยีว"

เพียงแจ้งแซ่ก็รู้แล้วว่านางคือบุตรีสกุลเซี่ย

* สะพานจเูชว่ีย คอืสะพานข้ามแม่น�า้ฉนิไหวซึง่อยู่ตรงข้ามประตทิูศใต้ของเมอืงเจีย้นคงั โดยในสมยัโบราณ
เมืองหลวงจะมีประตูเมืองหลักสี่ทิศ ตั้งชื่อตามสัตว์เทพประจ�าทิศน้ัน จูเชว่ียหรือหงส์ชาดเป็นสัตว์เทพ 
ประจ�าทิศใต้
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ยามน้ีดวงตะวันลับทิวเขาแล้ว ไป๋ถานเดินกลับไปกลับมาอยู่บน

ระเบียงทางเดิน ในใจกลัดกลุ้มรุ่มร้อนยิ่งนัก

อู๋โก้วเดินมาสอบถามนางว่าจะกินอาหารค�่าเลยหรือไม่ นางก�าลัง 

จะผงกศรีษะก็มองเห็นซอืหม่าจิน้เข้ามาเสยีก่อน จงึเปลีย่นเป็นส่ายหน้า

แทน

"ท่านอ๋องไปจวนสกุลเซี่ยมาแล้วหรือ"

ฝีเท้าของซือหม่าจิ้นชะงักกึก เปลี่ยนทิศทางเดินตรงมาหานาง 

"อาจารย์เป็นคนพูดเองมใิช่หรอืว่าข้าก�าลงัพิจารณาเร่ืองแต่งงานเชือ่มสมัพันธ์ 

เหตุใดจงึรูสึ้กว่าข้าไม่ควรไปเสยีเล่า"

"อาจารย์ไม่ได้หมายความเช่นนั้น แต่ว่า..." ไป๋ถานอึดอัดคับข้อง 

จนหายใจติดขัด ช่ำงเถิด พูดไปก็เหมือนดีดพิณให้วัวฟัง!

นางสะบัดหน้าเดินเข้าห้องหนังสือ ซือหม่าจิ้นก็เดินตามเข้ามา  

"แต่ว่าอะไร อาจารย์พูดให้จบสิ"

"หากท่านอ๋องไม่แสร้งว่าโง่งม เช่นนั้นก็คงโง่งมจริง ไม่ว่าท่าน 

เป็นจ�าพวกใดอาจารย์ล้วนไม่ยินดีจะพูดกับท่านให้มากความ!"

ปลายแขนเสือ้ของไป๋ถานถูกกระตุกทหีน่ึง นางหนัหน้าไปก็มองเหน็

รอยย้ิมย่ัวเย้าในดวงตาของเขา "ข้าไม่ได้ไปเยือนจวนสกุลเซีย่ เจตนาของ

อาจารย์ ข้าจะไม่รูไ้ด้อย่างไรเล่า"

"เช่นนัน้วาจาของท่านอ๋องเมือ่ช่วงสายก็พูดเพียงเพ่ือจะหลอกอาจารย์

กระน้ันหรอื"

"ใช่แล้ว" ซอืหม่าจิน้หมนุกายจะเดินออกจากประต ูขณะเฉยีดผ่าน

ปลายแขนเสื้อของนาง เขาพลันย่ืนมือมาหนีบนิ้วก้อยของนางทีหน่ึง 
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"อาจารย์ใส่ใจไยดีข้าจรงิเสยีด้วย"

ไป๋ถานหดมือแล้วเชิดปลายคาง "อาจารย์แค่เพียงช่วยเหลือศิษย์

เท่านั้น"

ซือหม่าจิ้นท�าหูทวนลมขณะก้าวออกจากประตูไป ไป๋ถาน 

พลันถูใบหน้าที่ร้อนผะผ่าวของตนก่อนตะโกนไปทางประตูอีกประโยค 

"อาจารย์เห็นท่านเป็นศิษย์ถึงได้ช่วย...จริงๆ นะ!"

คนเลวนี่กล้ำท�ำเป็นไม่ได้ยินเชียวหรือ!

"อาจารย์..." อู๋โก้วเรียกนางเสียงอ่อยอยู่ด้านข้าง "คุณหนูสกุลเซี่ย 

มาขอพบท่านเจ้าค่ะ"

ไป๋ถานหน้าขรึมลงในฉับพลัน เขาไม่ได้ไปจวนสกุลเซี่ยมิใช่หรือ  

ไยจึงพาบุตรสาวของผู้อื่นมาเสียได้

เมื่อไป๋ถานเบือนหน้าไปก็มองเห็นสาวน้อยผู ้หนึ่งยืนอยู ่บน 

ระเบยีงทางเดนิจรงิ อกีฝ่ายมคีิว้เข้มด�า ดวงตารปูเมลด็ซิง่* สองแก้มอิม่ 

มีน�้ามีนวล สวมชุดกระโปรงกับเสื้อตัวสั้นคอตรงสีแดงเข้ม คาดด้วย 

สายคาดเอวซึ่งรัดสูงทบซ้อนกันหลายชั้น ก�าลังมองนางตาไม่กะพริบ

"ท่านก็คือยอดบุ๋นไป๋ถานหรือ"

ไป๋ถานฝืนยิ้ม "มิกล้ารับ ข้าคือไป๋ถาน หากคุณหนูเซี่ยต้องการพบ

หลิงตูอ๋อง ยามนี้เขาอยู่ที่เรือนด้านหลัง"

"มิใช่ๆ ข้ามาเพ่ือพบท่านโดยเฉพาะ" เซี่ยหรูเฉียวโยนท่าทาง 

อันภูมฐิานส�ารวมของตนเองทิง้ ก่อนจะโผเข้ามากุมมอืของไป๋ถานในทันใด 

"ในทีส่ดุข้าก็ได้พบท่านเสยีที เมือ่ก่อนไม่มโีอกาส วันน้ีก็ได้แต่ใช้ชือ่หลงิตูอ๋อง

* เมล็ดซิ่ง คือเมล็ดอัลมอนด์
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เป็นข้ออ้างถึงมาเยือนท่ีนีไ่ด้"

"หา?"

"พวก...พวกเราเหล่าพ่ีสาวน้องสาวล้วนเลื่อมใสศรัทธาในความ 

สง่างามของท่าน หากข้าสามารถใช้ชวีติตามล�าพังอย่างอสิรเสรไีด้เช่นท่าน 

ก็คงดี"

"..." ไป๋ถานเลิกคิ้ว วำจำนี้จะน�ำไปพูดกับบิดำมำรดำของเจ้ำไม่ได้

เชียวนะแม่นำง

เซี่ยหรูเฉียวเก่ียวแขนของนางก่อนเอ่ยเสียงเบา "ในเม่ือท่านคือ

อาจารย์ของหลงิตูอ๋อง เช่นนัน้ท่านช่วยท�าให้เขาเลิกพิจารณางานแต่งน่ัน

จะได้หรือไม่ ข้า...ข้าหวาดกลัวเขายิ่งนัก"

รมิฝีปากซึง่เผยอน้อยๆ ของไป๋ถานเพ่ิงจะหุบลงได้เดีย๋วน้ีเอง "อมื...

จรงิของเจ้า เขาน่ากลวัมากจรงิๆ"

ยามน้ีอคัรเสนาบดีหวังกับสมหุกลาโหมเซีย่ก�าลงัประลองพละก�าลงั

กันอยู่ในท้องพระโรง เหล่าขนุนางซึง่ยืนเป็นแถวอยูส่องฟากล้วนตัวสัน่งนังก

ขณะต่อสู้กันน้ัน อัครเสนาบดีหวังพลันพบว่าลี่หยางอ๋องหายไป 

ฝ่ายสมุหกลาโหมเซี่ยก็พบว่าบุตรสาวของตนหายตัวไปเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงแยกย้ายกันออกไปเสาะหาคนของตน

ทางด้านสมุหกลาโหมเซี่ยเพียงตื่นตูมไปเองเท่านั้น เพราะไม่ช้า 

บุตรสาวก็กลับถึงประตูจวนอย่างรู ้ความ อีกท้ังใบหน้ายังฉาบด้วย 

ความอิ่มใจ รอยย้ิมบนมุมปากของนางท�าอย่างไรก็เก็บซ่อนไว้ไม่อยู่ 
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ท่าทางราวกับพบเจอเรื่องที่สุดแสนจะดีงาม

เด็กรับใช้กระซิบรายงานข้างหูสมุหกลาโหมว่าคุณหนูลอบไปพบ 

หลงิตอู๋อง จากนัน้ยังไปเย่ียมคารวะอาจารย์ของอกีฝ่ายถึงภเูขาตงซานด้วย

เซี่ยโฉวหลังฟังจบก็ให้ปลอดโปร่งโล่งสบายไปท้ังตัว อย่างไรเสีย 

ทัง้สกุลเซีย่กับสกุลหวังในยามนีต่้างก็ฉกีหน้าเข้าหากันแล้ว ตนจงึได้แต่

ดันทุรังมุ่งหน้าจนกว่าจะสุดทาง ได้ยินว่าบุตรสาวเกิดไปถูกตาต้องใจ 

มารร้ายนั่นก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากย่ิงแล้ว กระน้ันนี่ก็ยังนับว่าเป็นผลด ี

ต่อเรือ่งแต่งงานเชือ่มสมัพันธ์ ซึง่บุตรสาวของเขาท�าได้ไม่เลวเลยจริงๆ

เขาวิ่งตรงไปถามเซี่ยหรูเฉียว "ลูกพ่อ เร่ืองท่ีเจ้าไปพบหลิงตูอ๋อง

คราวหน้าอย่าได้ท�าอีก หาไม่หากเรื่องแพร่งพรายออกไปจะเสื่อมเสีย 

ชื่อเสียงเจ้าได้ ทว่าไป๋ถานอาจารย์ของเขาก็เป็นสตรีเช่นเดียวกัน เจ้า

สามารถไปมาหาสูกั่บนางบ่อยครัง้ได้ จรงิสิ เจ้ามองออกหรอืไม่ว่าหลิงตูอ๋อง

มีความมุ่งหมายที่จะเกี่ยวดองหรือไม่"

สีหน้าซึ่งแดงเปล่งปลั่งเพราะตื่นเต้นยินดีกับถ้อยค�าคร่ึงแรก 

เผือดสีจนเปลี่ยนเป็นซีดขาวอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินถ้อยค�าครึ่งหลัง  

เซี่ยหรูเฉียวตอบอย่างอึกอัก "ยัง...ยังน่าจะพิจารณาอยู่เจ้าค่ะ..."

"ก็ดีๆ  ให้เขาใคร่ครวญให้เตม็ท่ี อย่างไรเสยีเขากม็ใิช่คนธรรมดาท่ัวไป 

ย่อมต้องใช้เวลาไตร่ตรองมากหน่อย"

เซีย่หรเูฉยีวลอบขุน่เคือง...รูท้ัง้รูว่้ำไม่ใช่คนธรรมดำท่ัวไป ท่ำนก็ยัง 

จะให้ข้ำแต่งด้วยอีก!

อนัท่ีจรงิฝ่ายหวงัฟูก็ก�าลงัดอีกดใีจมากเช่นกัน เพราะเขาสบืได้ความว่า
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ลีห่ยางอ๋องถูกซอืหม่าจิน้จบัตัวไป

เย่ียมยอดจรงิๆ ตนก�าลงัปวดหวัทีฝ่่าบาททรงไม่ยอมลงโทษซอืหม่าจิน้ 

พอด ีคราวนีป้ระเสรฐิแท้ อยู่ดีๆ ซอืหม่าจิน้ก็หาเร่ืองให้ตนเองมคีวามผดิ

เพ่ิมมาอกีกระทงแล้ว

เขาอารมณ์ดีไม่เลว กระทั่งยามที่มองหวังฮ่วนจือยังดูเจริญตาข้ึน

อย่างมาก "รอให้ฝ่าบาททรงฟ้ืนเมื่อไร พ่อจะเข้าวังไปจัดการหลิงตูอ๋อง

ทนัท!ี"

หวังฮ่วนจือแย้มยิ้มแสดงท่าทีสนับสนุน

เน่ืองจากจวนหลิงตูอ๋องไม่มีเจ้านายอยู่อาศัยมานานพักใหญ่  

บรรดาบ่าวรบัใช้จงึผ่อนคลายอารมณ์มาเป็นเวลานาน ใครเลยจะคาดคดิว่า

หลิงตูอ๋องจะกลับมาในวันนี้ ห้วงเวลาอันดีงามพลันยุติลงในพริบตา  

พวกบ่าวกลับคืนสูส่ภาพเดิมทนัท ีแต่ละคนออกอาการตืน่เต้นเคร่งเครยีด 

ก้มศรีษะลงต�า่อย่างพินอบพิเทาเชือ่งเชือ่กันถ้วนหน้า

ซือหม่าเย่ียถูกคุมขังอยู่ในคุกลับของจวนอ๋อง ห้องขังรูปทรง 

สี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ซุกซ่อนอยู่ใต้ดิน ไม่อาจพบเห็นแสงตะวันได้ แม้สภาพ 

ของห้องขงัจะไม่ชืน้แฉะทว่ากลบัเยียบเย็นอมึครมึ

แสงสลัวมัวจากเทียนไขสองแถวซึ่งแขวนอยู ่บนผนังทางเดิน 

ส่องกระทบซี่กรงประตูซึ่งท�าจากเหล็ก ไม่รู ้เช่นกันว่าสีน�้าตาลอมด�า 

ที่ติดอยู่บนน้ันที่แท้แล้วเป็นเพียงคราบสนิมหรือเพราะเป้ือนคราบโลหิต

กันแน่

ซอืหม่าเย่ียเป็นถึงชนิอ๋องผูส้งูศกัดิย่์อมไม่เคยได้รบัความทุกข์ยาก

Page ����������� 2.indd   48 23/7/2561 BE   14:45



49

เทียนหรูอวี้

เย่ียงน้ีมาก่อน บนร่างของเขาแม้ไม่มีบาดแผลใดๆ ก็จริง ทว่าอาภรณ ์

ทีส่วมใส่กลบัสกปรกโสโครกไม่เหลอืดี กระทัง่มองหาสีสันเดมิแทบไม่ออก

แล้ว เขาน่ังพิงผนงัพลางกระตกุดงึหญ้าแห้งบนพ้ืนข้ึนมาฆ่าเวลาอย่างสดุแสน

จะเบือ่หน่าย

ยามท่ีซอืหม่าจิน้ถอืกระบ่ีพกแส้ก้มกายเดนิเข้ามาในห้องขงั อกีฝ่าย 

ก็ก�าลงัทอดถอนใจพร้อมสหีน้าต่อว่าต่อขาน

"ข้าไม่ได้มาที่นี่เนิ่นนานแล้ว ย่อมรู้สึกคิดถึงอยู่บ้างจริงๆ"

สุม้เสยีงอนัเยยีบเย็นนัน้ดุจดังคมตะขอทีเ่ก่ียวศรีษะของซอืหม่าเย่ีย

ให้ยกเงยขึน้ เมือ่มองเห็นแววตืน่เต้นยินดใีนดวงตาของผูเ้ป็นหลานชายแล้ว 

ร่างของเขาก็พลนัสัน่เท้ิมโดยไม่อาจควบคมุ ทว่ารอยย้ิมอ่อนโยนบนใบหน้า

ยังคงฝืนประคองไว้ไม่เลอืนหาย เขานัง่ขดัสมาธิพลางยืดกายให้ภูมฐิาน

ก่อนจะกล่าว "ข้าไม่ใช่ตงไห่อ๋อง ไม่มีเรื่องสกปรกอันใดให้เจ้าป้ายสี 

สาดโคลนได้อยู่แล้ว อีกอย่างอัครเสนาบดีก็ยังจดจ้องเพ่งเล็งเจ้าอยู่  

เจ้าไม่มีทางแตะต้องข้าได้หรอก"

ซือหม่าจิ้นเดินเนิบนาบตรงมา แล้วเตะใส่หลังของซือหม่าเย่ีย 

หน่ึงเท้าในฉับพลัน ย�่าหนักๆ ลงไปบนน้ันจวบจนหน้าผากของเขา 

แนบไปกับกองเศษหญ้าทีอ่ยู่บนพ้ืน "หากข้าคิดจดัการเจ้าจริง เจ้าคดิว่า 

จะมีปัญญามาพูดจาอยู่ตรงนี้อีกหรือ"

ซือหม่าเย่ียเจ็บปวดจนเหง่ือเย็นแตกพล่ัก เอ่ยออกมาด้วยความ

เคียดแค้น "เช่นนั้นเจ้าจับข้ามาท�าอะไร!"

ซือหม่าจิ้นยกเท้าออกพลางดึงกระชากสาบเส้ือของอีกฝ่ายข้ึนมา  

"เจ้าสูอ้ตุส่าห์กบดานมานานปี เดิมทียามลงมอืควรจะระวงัรอบคอบ แต่นี่
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กลับท�าเสียโจ่งแจ้ง แทบอยากให้คนท่ัวหล้ารู ้ว่าเจ้าต้องการอ�านาจ 

ทางทหารเพียงใด เจตนาเพ่ือจะดึงดูดความสนใจให้ข้ามาต่อสู้กับเจ้า 

ใช่หรือไม่ เป็นเพราะก่อนหน้านี้ข้าโค่นล้มอ๋องเจ้าศักดินาไปสองคน  

เส้นทางราบเรยีบเกินไปจงึมคีนเรยีกให้เจ้าออกมาขวางทางข้าใช่หรอืไม่"

ใบหน้าของซอืหม่าเยีย่ป้ันรอยย้ิมออกมาอกีคร้ัง "ผูใ้ดบ้างไม่ใฝ่ฝัน 

ที่จะเป็นฮ่องเต้ แม้เจ้าจะเป็นโอรสแท้ๆ ของอดีตฮ่องเต้ก็จริง แต่ข้า 

ก็เป็นอนุชาแท้ๆ ของเขาเช่นกัน! ในเมือ่มโีอกาสแล้วย่อมไม่มเีหตผุลทีจ่ะ 

หลีกทางให้เจ้าเป็นอันขาด!"

ซอืหม่าจิน้ย้ิมหยัน "เจ้าไม่ต้องเฉไฉ ข้าจะพูดเพียงแค่ประโยคเดยีว 

หากเจ้ากับข้ามวัห�า้หัน่กันเช่นนกปากซ่อมกับหอยกาบย้ือแย่งกัน* เช่นนี้  

ก็มสิูหั้นมาร่วมมอืกันจะดีกว่า"

ซือหม่าเยี่ยกลอกลูกตาเล็กน้อย เม้มปากไตร่ตรองโดยละเอียด

ฤดูคิมหันต์ยังไม่ผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิง อากาศนับวันก็ย่ิงร้อนแรง

แผดเผามากขึ้น สลับกับพายุฝนฟ้าคะนองตลอดทั้งวัน

บนภูเขาตงซานเฉอะแฉะไปด้วยโคลนเลนท�าให้การเดนิทางเป็นไปด้วย

ความยากล�าบาก ยามท่ีซอืหม่าจิน้กลบัถึงเรอืนพักสกุลไป๋นัน้ ชายอาภรณ์ 

ก็ถูกเคลอืบไปด้วยโคลนชัน้หนึง่แล้ว

สีแห่งราตรีโอบล้อมไปท่ัวทิศ มีเพียงฟ้าแลบเป็นระยะท่ีน�าพา 

* มาจากส�านวน 'นกปากซ่อมกับหอยกาบย้ือแย่งกัน ผู้เฒ่าหาปลาได้ประโยชน์' เปรียบเปรยว่าสองฝ่าย 
มัวแต่ต่อสู้ไม่ยอมลงให้กันจนฝ่ายท่ีสามฉกฉวยผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงแรง มีเร่ืองเล่าว่าหอยกาบ 
อ้าเปลือกออกผึ่งแดด นกปากซ่อมเข้ามาหวังจิกกินเป็นอาหาร หอยจึงงับเปลือกเข้ามาหนีบปากนกเอาไว้  
ทั้งสองต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน ชาวประมงผ่านมาเห็นจึงจับไปเป็นอาหารท้ังคู่ คล้ายนิทานเร่ืองตาอินกับ 
ตานาของไทย

Page ����������� 2.indd   50 23/7/2561 BE   14:45



51

เทียนหรูอวี้

แสงสว่างมาให้บ้าง ไป๋ถานจดุเทียนให้แสงสว่าง ขณะก�าลงันัง่คัดลอกคัมภีร์

อยู่ในห้องหนงัสอื

ซือหม่าจิ้นเดินเข้าประตูมา ก้มหน้าเห็นชายอาภรณ์ของตน 

เปรอะเป้ือนจึงถอดออกเสียเลย สวมเพียงเสื้อตัวในสีขาวบริสุทธ์ิ 

ยามที่เดินไปนั่งลงข้างกายนาง

ไป๋ถานคัดลอกอย่างจดจ่อจึงไม่ทันสังเกตเห็น จวบจนเงยหน้าขึ้น

จุ่มน�้าหมึกถึงค่อยพบว่าด้านข้างมีคนอยู่ใกล้ๆ นางสะดุ้งตกใจหวุดหวิด

จะท�าน�้าหมึกกระเซ็นใส่หน้าเขา

"ท่านอ๋องเข้ามาเมื่อใดกัน"

จอนผมของซือหม่าจิ้นยังชื้นอยู่เล็กน้อย คอเสื้อตัวในก็แหวกออก 

เผยให้เหน็แผงอกท่ีขาวหมดจดส่วนหน่ึง เขาเอือ้มแขนไปหยิบแผ่นกระดาษ 

ทีน่างคดัลอกขึน้มาอ่านก่อนโพล่งตอบ "เพ่ิงมา"

ไป๋ถานรูส้กึว่าเขาแต่งกายไม่เรยีบร้อย ไม่เหมาะท่ีนางจะมองมากนัก

จงึก้มหน้าเขยีนอกัษรต่ออกีหลายตวั "ท่านอ๋องยังไม่ให้ค�าตอบแก่สกุลเซีย่ 

อกีหรอื"

ซือหม่าจิ้นกระเถิบเข้าใกล้พลางจ้องมองดวงหน้าหันข้างของนาง  

แสงเทียนซึง่ฉายสะท้อนลงบนน้ันคล้ายดัง่ฉาบรัศมสีเีหลอืงอ่อนเอาไว้ชัน้หน่ึง 

เขาพลนัใช้นิว้มอืเขีย่เย้าผวิหน้านางเบาๆ "อาจารย์รูส้กึว่าข้าสมควรให้ค�าตอบ

โดยเรว็หรอื"

ไป๋ถานรู้สึกคันยุบยิบ ขณะที่เบี่ยงร่างหลบก็พลันหลุดย้ิม นาง 

จึงรีบปั ้นหน้าเคร่งขรึมดังเดิม "นั่นย่อมแน่นอน ท่านไม่เห็นหรือว่า 

คุณหนูสกุลเซี่ยใกล้จะย�่าธรณีประตูของที่นี่จนสึกอยู่แล้ว"
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เซ่ียหรเูฉยีวว่ิงหน้าตัง้มาแทบจะวันละรอบก็ว่าได้ นางเหน็ซอืหม่าจิน้

เป็นเหมอืนกับมารปีศาจกไ็ม่ปาน เมือ่วานตอนมาเยือนยังพูดกับไป๋ถาน

ด้วยอาการหน้ามุ่ย 'พ่ีสาวน้องสาวในตระกูลข้าล้วนบอกว่าเขากินคน  

กินจรงิๆ นะ! แบบเดียวกับคนต่างเผ่าป่าเถ่ือนพวกนัน้ หากข้าแต่งให้เขา

แล้วถูกกินจะท�าเช่นไรด.ี..' พูดจบนางก็มองไป๋ถานด้วยสหีน้าเลือ่มใสศรัทธา 

'ยังคงเป็นท่านทีเ่ก่งกาจกว่าใคร ถึงกับสามารถอบรมคนเช่นหลิงตอู๋องได้'

คิดมาถึงตรงน้ีไป๋ถานก็อดไม่ได้ท่ีจะมองดูใบหน้าของซือหม่าจ้ิน 

ดวงหน้าท่ีเจริญตาเพียงน้ีกลับถูกมองว่าเป็นโฉมหน้าของพวกกินคน 

เสียได้ จะว่าไปเขาก็น่าสงสารเห็นใจเช่นกัน

ซือหม่าจิ้นถูกนางจับจ้อง ไหนเลยจะยังมีแก่ใจอ่านแผ่นกระดาษ 

ที่อยู่ในมือได้อีก จวบจนนางก้มหน้าลงมือเขียนตัวอักษรต่อ เขาถึงเห็น

ชดัเจนเสยีทีว่าเน้ือความท่ีคดัลอกอยู่บนกระดาษแผ่นน้ันคอืคมัภร์ีเต้าเต๋อจงิ

"อาจารย์คัดลอกสิ่งนี้เพื่ออะไร"

ไป๋ถานตอบ "ถวายฝ่าบาท"

ระยะนี้ฮ ่องเต ้ประชวรอยู ่บนแท่นบรรทม ขุนนางทั้งหลาย 

หมายแสดงออกซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ต่างทยอยคัดลอกคัมภีร์ถวาย

เพ่ือขอพรแด่ฝ่าบาท ไป๋หย่ังถังรู ้สึกว่าอักษรของไป๋ถานสวยงามดี 

จึงขอให้นางคัดลอกแทนเขาหนึ่งชุด แต่เดิมไป๋ถานก็ไม่อยากแยแส 

เรื่องนี้นัก ทว่าเห็นแก่มิตรภาพที่มีต่อซือหม่าเสวียนจึงยังคงรับปาก

เพ่ิงตอบขาดค�าไป ไป๋ถานเงยหน้าข้ึนก็เหน็ซอืหม่าจิน้ขย�ามอืทหีนึง่ 

กระดาษแผ่นนั้นซึ่งเหน็ดเหนื่อยคัดลอกอยู่ครึ่งวันก็แปรสภาพกลายเป็น

ก้อนกลม
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เขาลกุขึน้เดินมุง่ออกจากประตู "เรือ่งของสกุลเซีย่ยังไม่ได้ตดัสนิใจ 

ข้าจะไปคิดดูอีกท"ี

"ท่าน..." ไป๋ถานพลนัปาพู่กันลงบนโต๊ะ อตุส่ำห์คดัลอกอยู่ต้ังคร่ึงวัน 

คดิว่ำข้ำเขียนง่ำยนักหรอื!

ฉุนเฉียวส่วนฉุนเฉียว สุดท้ายนางยังคงหยิบพู่กันข้ึนมาคัดลอก 

อักษรต่อด้วยความจนใจ พักน้ีคนเลวนีช่กัแปลกพิกลข้ึนทกุที ท�าให้นาง

กลดักลุ้มย่ิงนัก

ในไม่ช้าคัมภีร์ที่คัดลอกเสร็จแล้วก็ถูกถวายเข้าวังหลวง ไม่รู ้

การขอพรสมัฤทธิผลจรงิหรอืไม่ ทว่าในท้ายทีส่ดุฮ่องเต้ก็ทรงฟ้ืนตืน่ขึน้มา

แล้วจริงๆ

ทันทีที่พระองค์ฟื้น ทั่วทั้งวังหลวงก็แทบจะเดือดพล่านเลยทีเดียว

ไป๋ฮ่วนเหมยอดกลั้นต่อไปไม่ไหวแล้ว หลายวันมานี้นางทั้งถูก 

วงศ์ตระกูลกดดัน ทั้งได้แต่เฝ้าอยู่ที่หัวเตียงของซือหม่าเสวียนโดยไม่มี

หนทางใดแม้แต่น้อย ในใจจึงอัดอั้นอย่างสุดประมาณ บัดนี้เมื่อเห็นเขา 

ฟ้ืนแล้ว นางจะปล่อยให้เขากระท�าซ�า้รอยเดมิ หวนเข้าสูเ่ส้นทางบ�าเพ็ญพรต

อีกไม่ได้ ดงัน้ันจงึแขง็ใจถือกรรไกรไปคกุเข่าทีห่น้าเตยีง ยงัไม่ทนัเอือ้นเอ่ย 

ก็หลัง่น�า้ตาก่อนแล้ว "ครัง้น้ีฝ่าบาทถึงขัน้ประชวรอยูบ่นแท่นบรรทม หาก

พระองค์ยังทรงยืนกรานจะบ�าเพ็ญพรตต่อไป เช่นนัน้หม่อมฉันก็ขอปลงผม

ออกบวชตามไปเดีย๋วน้ีเพคะ นับจากน้ีหากทัง้วงัจะมแีต่ผูอ้อกบวชก็ยังดกีว่า

ปล่อยให้ยืดเย้ือเป็นฆราวาสแบบครึง่ๆ กลางๆ เช่นนี!้"

ซือหม่าเสวียนตะลึงงัน นึกไม่ถึงว่าสตรีที่ดูเปราะบางเช่นนาง 
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จะกระท�าเช่นนีไ้ด้ เขารบีลกุขึน้มาพยุงนางพลางถอนหายใจยาวก่อนดงึ

ร่างนางมาไว้ในอ้อมกอด

แต่ไรมาเขาสภุาพเรยีบเฉยเสมอ น้อยครัง้ถึงจะมยีามท่ีเอาใจเย่ียงนี้ 

ไป๋ฮ่วนเหมยตกตะลึงไม่น้อย เน่ินนานจึงค่อยได้สติ ทว่านางกลับด้ินรน 

ออกจากอ้อมกอดน้ัน เลิกชายอาภรณ์คุกเข่าลงกับพ้ืนในทันที "ฝ่าบาท 

ทรงอภัยด้วยเพคะ วันนัน้หม่อมฉนัเลนิเล่อชัว่วบู หลดุปากพูดเรือ่งในอดตี

ออกไปเสยีแล้ว"

ซือหม่าเสวียนยืนกรานจะพยุงนางลุกขึ้น "เรื่องใดหรือ"

"ก็คือ...คือเรื่องท่ีฝ่าบาททรงเลือกหม่อมฉันเข้าวังเพราะฐานะของ

หม่อมฉนัในยามน้ัน หม่อมฉนับอกอาถานไปแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าพระองค์

ทรงเคยก�าชบัมใิห้เอ่ยถึงเรือ่งในอดีตอกี หม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะ"

"เจ้าบอกไป๋ถานไปแล้วหรือ" ซือหม่าเสวียนตกตะลึงเล็กน้อย  

"เช่นนั้นนางพูดอะไรหรือไม่"

ไป๋ฮ่วนเหมยส่ายหน้าเบาๆ "ไม่มีเพคะ"

ซือหม่าเสวียนคลายมือนาง ก่อนจะนั่งกลับลงไปช้าๆ

เขาเคยพูดจรงิๆ ว่าไม่ให้เอ่ยถงึเรือ่งในอดตีอกี อย่างไรเสยีกระท�าแล้ว 

ก็คือกระท�าไปแล้ว หากยังเอ่ยถึงรังแต่จะเพ่ิมความกลัดกลุ้มเสียเปล่า  

มสิูใ้ห้ท�าเสมอืนว่าไม่เคยมสีิง่ใดเกิดขึน้จะดีกว่า

ความจนใจในยามน้ันต่อให้บอกกล่าวกับไป๋ถาน ยามน้ียังสามารถ

กระท�าเช่นไรได้อกีเล่า

เสวียนหยางจื่อกับเฉินหนิงถูกส่งตัวกลับอารามเป้าผู ่ไปใน 

คืนเดียวกันนั้นเอง
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ในทีส่ดุฝ่าบาทก็ทรงคดิตกเสยีที ผูค้นทัง้วังหลวงลงิโลดกันอย่างมาก 

จนแทบอยากไล่ตะเพิดคนท้ังสองออกไปเสียด้วยซ�า้

เฉนิหนิงระบายความขุน่เคืองกับประตวัูง...อำตมำเป็นฝ่ำยต้องกำร

มำเองหรืออย่ำงไร ชิ!

ในที่สุดสภาพอากาศก็แจ่มใส ทว่าถนนหนทางยังคงไม่แห้งสนิท

ไป๋ต้งจงึมเีวลาว่างข้ึนมาภูเขาตงซานเสยีท ีบนเท้าของเขาเตม็ไปด้วย

โคลนเลน พอเข้ามาในลานก็วิง่ตะบงึต่อจนน�า้โคลนเกือบกระเซน็ขึน้มาถึง

ใบหน้า

"พ่ีสาว พ่ีสาว ข้าได้ยินว่าสกุลเซี่ยจะแต่งบุตรสาวให้มารร้ายผู้นั้น

แล้วนี่"

ไป๋ถานก�าลังตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้อยู่ในลานพลางเอ่ยกับน้องชาย

โดยไม่แม้แต่จะเงยหน้า "แล้วเกี่ยวอันใดกับเจ้าเล่า"

ไป๋ต้งหัวเราะร่วนจนร่างสะท้านดุจเดียวกับดอกไม้ที่สั่นไหว  

"ไม่เก่ียวข้องกับข้าหรอก แต่ว่าข้าดีใจนี่นา พ่ีสาว ท่านต้องโน้มน้าว 

ให้มารร้ายน่ันยอมรับงานมงคลน้ีให้ได้เชียว คุณหนูสกุลเซี่ยผู้น้ันก็ต้อง

แต่งกับเขาให้จงได้ อย่าได้นึกเสียใจแล้วกลับล�าทีหลังเป็นอันขาด!"

ขณะที่ไป๋ต้งกล่าววาจา เซี่ยหรูเฉียวก็เพ่ิงยกชายอาภรณ์ย่างเท้า

เข้าประตูเรือนมาด้วยฝีก้าวอันแผ่วพลิ้ว นางพลันหน้าเปลี่ยนสีทันท ี

ที่ได้ยินค�าพูดนี้

ไป๋ต้งกลับไม่รู้ตัวสักนิด ยังคงพูดนินทาผู้อื่นกับพ่ีสาวไม่หยุดปาก 

เตือนนางว่าต้องกล่อมความนึกคิดของหลิงตูอ๋องให้อยู่หมัด สรุปคือ 
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หากนางจับคู่สองคนนี้ส�าเร็จก็เท่ากับสร้างประโยชน์สุขแก่สกุลไป๋ของ

พวกเขาทั้งตระกูล

เซีย่หรเูฉยีวรูว่้าเขาเป็นใคร เขาคอืคณุชายของจวนไป๋ไท่ฟู่ บตุรหลาน

ตระกูลขุนนางท่ีไร้สามารถท้ังยังขาดซึง่ความรู ้ เอาแต่เอ้อระเหยลอยชาย

ไปวันๆ ยามนียั้งเสยีกิรยิาจนอาภรณ์ขาวเปรอะไปด้วยโคลน คงเหลอืเพียง

ใบหน้านั้นที่ยังพอดูได้ ทว่าน่าเสียดายที่ดวงตาดอกท้อทั้งคู่กลับย้ิมโค้ง  

มองแล้วชวนให้รูส้กึไม่สบายใจ มหิน�าซ�า้ค�าพูดค�าจาก็ยังไร้ความเกรงใจ 

ถึงเพียงนี้

นางหงุดหงิดขึ้นมาทันที "ข้าแต่งไม่แต่งแล้วเก่ียวอันใดกับเจ้า  

ไหนเลยจะปล่อยให้เจ้าน�ามาพูดสนุกปากตรงนี้ได้"

ไป๋ต้งหันหน้ามามองนาง "เจ้าพูดกับข้าอยู่หรือ"

"ไม่พูดกับเจ้าแล้วจะพูดกับผูใ้ด" เซีย่หรเูฉยีวสัง่บ่าวไพร่น�ากล่องที่

บรรจุปิ่นประดับเรือนผม ผ้าเช็ดหน้าแพรพรรณ และขนมหวานของว่าง  

ส่งมอบให้อู๋โก้วทั้งหมดก่อนคล้องแขนไป๋ถานอย่างสนิทสนม "คุณหนู 

อย่าไปฟังค�าเขาเป็นอันขาด ไม่ว่าอย่างไรท่านก็ต้องช่วยข้าเกล้ียกล่อม 

หลงิตูอ๋องอย่างเต็มท่ีถึงจะถูก"

ไป๋ถานไม่เคยถูกสาวน้อยเกาะติดแจเช่นนี้จึงยกกรรไกรขึ้น 

พลางยิ้มเจื่อน "ได้ๆ"

ไป๋ต้งดึงตัวไป๋ถานมาที่ข้างกายตนอย่างไม่พอใจนัก "พ่ีสาว ท่าน

สนิทสนมกับนางได้อย่างไร"

เซีย่หรเูฉยีวย้ือไป๋ถานกลบัมาอยู่ข้างกายตนดงัเดมิ "ข้าเป็นสหายรกั

ของพ่ีสาวเจ้าแล้ว เหตุใดจงึไม่อาจสนิทสนมได้เล่า"
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ไป๋ถานคลี่ย้ิมอิหลักอิเหลื่อ ปล่อยให้เซี่ยหรูเฉียวเกาะแขนตน 

ขณะตัดแต่งกิ่งดอกไม้ต่อ

ไป๋ต้งขุน่เคืองไม่รูห้าย เขาลกุขึน้ออกเดนิทนัที ยำมนีพ่ี้สำวมสีหำย

แล้ว แม้แต่ข้ำนำงก็หำได้แยแสไม่ ฮ!ึ

เดิมทีเซี่ยหรูเฉียวยังกระหย่ิมย้ิมย่อง ทว่าเมื่อมองเห็นหลิงตูอ๋อง 

กลบัเข้ามา นางจงึรบีคลายมอืออกจากไป๋ถานแล้วหาข้ออ้างขอตวักลบัไป

ไป๋ถานพลันถอนหายใจ "ท่านอ๋อง อย่าได้มัวประวิงเวลาอยู่เลย 

ท่านควรรีบปฏิเสธไปเสียเถิด อาจารย์ทนรับไม่ไหวแล้วจริงๆ" สาวน้อย 

มีไมตรีเสียเหลือเกิน นางไม่เคยได้รับการปฏิบัติเช่นนี้มาก่อน

ซือหม่าจิ้นเดินตรงมากล่าว "ในเมื่ออาจารย์ไม่ปรารถนาให้ข้า 

ตอบรับถึงเพียงนี้ เช่นนั้นข้าย่อมต้องปฏิเสธ"

กรรไกรของไป๋ถานหวุดหวิดจะตัดถูกมือตนเอง นางพูดบ่ายเบี่ยง 

"อาจารย์ไม่ได้พูดเช่นนั้นสักหน่อย"

ซอืหม่าจิน้ก�าลงัจะเอ่ยปาก ฉเีฟิงก็ว่ิงมาถึงเบือ้งหน้าดจุดงัสายลม

หอบหน่ึง "ท่านอ๋อง แย่แล้วขอรบั เมอืงอีห้ยางถูกทัพฉินรุกราน"

ไป๋ถานตระหนกวูบ พลั้งมือตัดก่ิงดอกไม้ผิดไปก่ิงหน่ึง นาง 

ช�าเลืองมองซือหม่าจิ้นอย่างวิตกกังวลก็เห็นเขาเดินด้วยฝีเท้าอันเร่งรีบ 

มุ่งออกไปเบื้องนอกแล้ว

ภายในห้องทรงพระอักษรยามนี้ก�าลังคึกคักเป็นอย่างยิ่ง

เหล่าขุนนางใหญ่ล้วนตื่นเต้นพลุ่งพล่าน ยามท่ีเห็นซือหม่าเสวียน

กลับมาสวมฉลองพระองค์ลายมังกรอีกครั้งทุกคนก็แทบจะหลั่งน�้าตา
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หวังฟูรอคอยมาถึงวนันีจ้นได้ เขาก้าวออกจากแถวมาประสานมอื

ถวายบงัคมโดยไม่รอช้า "ทลูฝ่าบาท หลงิตูอ๋องกระท�าผดิซ�า้ซาก ลกัลอบ

กักตัวลี่หยางอ๋องจวบจนบัดนี้ยังไม่รู ้ว่าอีกฝ่ายเป็นตายร้ายดีอย่างไร  

น่ากลวัว่าจะต้องกลายเป็นตงไห่อ๋องคนท่ีสองเสยีแล้ว เคราะห์ยังดีทีฝ่่าบาท

ทรงกลบัมาสะสางราชกิจอีกครัง้ หาไม่ก็คงมมิผีูใ้ดสามารถควบคมุเขาได้

อกีแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"

ซอืหม่าเสวียนค่อยๆ จบิด่ืมยาน�า้ทีขั่นทียกมาจนหมดก่อนวางชาม

กล่าว "อัครเสนาบดีไยจึงเอ่ยเช่นนี้เล่า เมื่อครู่เรายังได้พบล่ีหยางอ๋อง 

อยู่เลย"

หวงัฟูพลนัตะลงึงนั "ฝ่าบาททรงได้พบลีห่ยางอ๋องแล้วหรอืพ่ะย่ะค่ะ" 

พระองค์ประชวรจนเลอะเลอืนจ�ำคนผดิใช่หรือไม่!

ซอืหม่าเสวยีนเหน็หวังฟูยงัไม่เชือ่ ทางหน่ึงจงึสัง่ให้ขนัทีไปเชญิคน 

อีกทางหนึง่ก็ลกุเดนิมาประคองอกีฝ่ายด้วยตนเอง "ก่อนหน้านีอ้คัรเสนาบดี

คอยรบเร้าให้เราลงความเห็น ทว่าเร็วๆ นี้เราได้ยินไป๋ไท่ฟู่บอกว่าเหตุท่ี 

ตอนน้ันหลงิตอู๋องก่อบาปเข่นฆ่าซ�า้อกีเป็นเพราะหลวิเพ่ยใช้สภาพการสวรรคต

ของอดตีฮองเฮามากระตุน้เขา แค้นสงัหารมารดา ต่อให้เป็นคนท่ัวไปก็ต้อง

บนัดาลโทสะ แล้วนับประสาอะไรกับหลงิตูอ๋องเล่า"

หวังฟูไม่คาดคิดว่าซือหม่าเสวียนจะล่วงรู้สาเหตุจึงมุ่นคิ้วตอบ  

"ฝ่าบาทโปรดอย่าทรงฟังวาจาเหลวไหลของไป๋ไท่ฟู่ เห็นชัดว่าหลิงตูอ๋อง

ไม่ยินดีรับโทษจึงได้หาค�าแก้ตัว"

สรุปคือเมื่อเอ่ยถึงเรื่องของหลิงตูอ๋องทีไร ฝ่าบาทก็จะทรงรับมือ 

ด้วยวาจาอ้อมค้อมน่าฟังพร้อมเหตุผลที่จะคอยเข้าข้างสารพัดทุกครั้งไป 
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คนดเีช่นน้ีช่างชวนให้ผูอ้ืน่หงดุหงดิเป็นทีส่ดุ มหิน�าซ�า้ยังมอิาจอาละวาดใส่

ได้อกีด้วย ทีม่ารร้ายน่ันเป็นดังเช่นทุกวันน้ีสาเหตคุรึง่หน่ึงก็เพราะอกีฝ่าย

คอยให้ท้ายน่ีเอง!

ขณะทีใ่นใจของหวังฟูไม่สบอารมณ์ ซอืหม่าเย่ียก็ย่างเท้าเข้าสูโ่ถง 

เดนิเนบินาบมาถวายบงัคมซอืหม่าเสวียนแล้ว

หวังฟูต่ืนตะลงึงงงวย "ข้าได้ยินว่าลีห่ยางอ๋องถูกหลงิตอู๋องจบัตวัไป 

แล้วน่ีท่านออกมาได้อย่างไรกัน"

ซือหม่าเย่ียฝืนย้ิม "หากมิใช่สมุหกลาโหมเซี่ยย่ืนมือช่วยเหลือ ข้า

ไหนเลยจะรอดตัวได้"

หวังฟูฟังจบสีหน้าก็ไม่ชวนมองอีกต่อไป สมุหกลาโหมเซี่ยช่วยได้

กระท่ังลีห่ยางอ๋อง พวกเขาสนิทสนมกนัถึงข้ันน้ีแล้วหรอืน่ี เห็นทีการแต่งงาน

เชือ่มสมัพันธ์เป็นต้องลลุ่วงแน่

ย่ิงคดิก็ย่ิงอดกลัน้ไม่ไหว เขาประสานมอืกราบทลูอกีครัง้ "ฝ่าบาท 

หลิงตูอ๋องไม่เห็นกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในสายตาหนแล้วหนเล่า ทั้งยังมี

ความผดิฐานหลอกลวงเบ้ืองสงูอยู่ก่อนแล้ว พระองค์ไม่ทรงจดัการมไิด้นะ

พ่ะย่ะค่ะ"

ยังไม่ทันขาดค�า ม้าเร็วก็เข้ามาแจ้งข่าวด่วนถึงในโถง

"รายงาน! เมืองอี้หยางคับขันขอความช่วยเหลือโดยด่วน! ทัพฉิน 

หน่ึงแสนยกพลรกุราน บกุยึดเมอืงชายแดนได้สองแห่งแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

ภายในโถงของห้องทรงพระอักษรพลันเงียบกริบไร้สรรพเสียงใดๆ

"อัครเสนาบดี" สุ ้มเสียงของซือหม่าเสวียนเย็นชาลงเล็กน้อย  

"เหตุใดท่านไม่กล่าวโทษหลิงตูอ๋องต่อเล่า"
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หวังฟูอับจนด้วยถ้อยค�า "กระหม่อม..."

ซอืหม่าเสวียนบบีหว่างค้ิว โบกมอืไปข้างกาย "ไปเรียกตวัหลิงตูอ๋อง

เข้าเฝ้า"

ไม่ช้าซือหม่าจิ้นซึ่งเตรียมการแต่แรกแล้วก็เข้ามาในโถง แทนท่ี 

จะสวมชดุเข้าเฝ้า เขากลบัอยู่ในอาภรณ์เน้ือบางตวัหลวมสฟ้ีานวล คล้ายว่า

เพ่ิงจะลุกขึ้นมาจากเตียง แม้ดวงหน้าจะผ่องใสเป่ียมด้วยสง่าราศี ทว่า 

สองตากลบัเรือ่ยเฉือ่ยเหน่ือยหน่ายย่ิง เพียงยืนอยู่ท่ามกลางกลุม่ขนุนางใหญ่

เช่นนีก็้ให้ความรูส้กึประดุจกระเรยีนในฝงูไก่*

คนท้ังหมดในโถงลอบช�าเลืองมองเขาเป็นพักๆ แม้ครั่นคร้าม 

ต่อชื่อเสียงของเขามาตลอด แต่หากเอ่ยถึงรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ยัง

รู้สึกชื่นชมมิใช่น้อย เพียงแต่ไม่กล้าที่จะมองอีกฝ่ายให้มากนักเท่านั้น

ซอืหม่าเสวียนกล่าว "หลงิตูอ๋องน่าจะรู้เรือ่งทีเ่มอืงอีห้ยางถูกทัพฉิน

รกุรานแล้วกระมงั"

ซอืหม่าจิน้ยืนเฉยอย่างสบายอารมณ์ "กระหม่อมผู้น้องเพ่ิงได้ข่าว"

"เช่นนั้นเจ้ามีแผนรับมือหรือไม่"

ซือหม่าจิ้นสั่นศีรษะ "ก่อนหน้านี้กระหม่อมมิอาจท�าตามค�ารับรอง 

ที่ให้ไว้ได้ ผิดต่อความมุ่งหวังของผู้คนทั่วหล้าย่ิงนัก วันนี้ที่มาเข้าเฝ้า 

จงึมใิช่เพ่ือเสนอแผนรบัมอือนัใด เพียงอยากใคร่ขอให้ฝ่าบาททรงลงโทษ

กระหม่อม กระหม่อมยินดีส่งมอบไพร่พลทีช่านเมอืงหลวงออกมาคร่ึงหน่ึง 

ผูใ้ดในราชส�านกัต้องการก็เชญิผูน้ั้นรบัไปต่อต้านทพัฉนิเถิด"

ซอืหม่าเสวียนยังไม่ทันเอ่ยปาก ในโถงกเ็ตม็ไปด้วยเสยีงซบุซบิดงัห่ึงๆ 

* กระเรียนในฝูงไก่ เป็นส�านวน หมายถึงคนที่มีรูปลักษณ์และความสามารถโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่น
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คนทัง้หมดต่างย่ืนหน้ากระซบิกระซาบกัน

"หลิงตูอ๋องเล่นแง่บ้างแล้ว พวกเจ้าต้องการช่วงชิงอ�านาจทหาร 

ของเขามิใช่หรือ ประเสริฐยิ่ง คราวนี้เขาวางมือแล้ว!..."

"เวรกรรมแท้ๆ คราวนี้ผู้ใดจะไปออกรบเล่า!..."

"ต้องโทษอัครเสนาบดีหวังคนเดียว เรื่องนี้เขาต้องรับผิดชอบ!..."

หวังฟูได ้รับสายตาต�าหนิจากผู ้คนกลุ ่มหนึ่งซึ่งกล ้ามีโทสะ 

ทว่าไม่กล้าเอื้อนเอ่ยต่อหน้า สีหน้าของเขาจึงไม่ค่อยชวนมอง พลัน

กระแอมกลบเกลื่อนก่อนลอบช�าเลืองไปทางซือหม่าเย่ีย อีกฝ่ายก็ก�าลัง

มองเขาอยู่เช่นกัน สองคนส่งสายตาสือ่สารเพียงคร้ังเดยีวก็เข้าใจกันแล้ว

หวังฟูก้าวออกมากล่าว "ในเมื่อหลิงตูอ๋องไม่ยินดีออกรบ ฝ่าบาท 

มิสู ้มอบไพร่พลครึ่งหน่ึงน้ันให้แก่ต้วนเจี้ยน ให้เขาน�าทัพไปต่อต้าน 

ทหารฉินที่เมืองอี้หยางเถอะพ่ะย่ะค่ะ"

นี่คือผลลัพธ์ที่เขากับซือหม่าเยี่ยหารือกันเป็นดิบดีก่อนหน้าแล้ว

ซอืหม่าเสวียนสัน่ศีรษะ "ยามน้ีทัพฉินรวมพลได้ถึงหนึง่แสน ไพร่พล

ครึง่หนึง่ท่ีชานเมอืงหลวงก็มเีพียงห้าหมืน่ ซ�า้เป็นการรับหน้าท่ีแม่ทพัใหญ่

ครัง้แรกของต้วนเจีย้น จะใช้น้อยชนะมากได้อย่างไร แม้ต้วนเจีย้นเคยสร้าง

ความชอบในการศึกมาไม่น้อย ทว่าเรายังคงวางใจหลิงตอู๋องมากกว่า"

ซอืหม่าจิน้คลียิ่ม้เย็น "กระหม่อมผูน้้องมคีวามผดิอยู่ มอิาจน�าทัพ 

ออกศกึได้ หาไม่กระหม่อมคงอดไม่ได้ทีจ่ะเข่นฆ่ายกใหญ่"

หวังฟูถูกเขาย่ัวโทสะจนสีหน้าเขียวคล�้า จึงรีบเอ ่ยทักท้วง 

ซือหม่าเสวียน "ฝ่าบาทมิสู ้โยกย้ายไพร่พลแก่ต้วนเจ้ียนมากหน่อย 

เป็นใช้ได้แล้ว ในเมือ่หลงิตอู๋องสมคัรใจท่ีจะรบัโทษ ไยต้องฝืนใจเขาเล่า
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พ่ะย่ะค่ะ"

ซือหม่าเสวียนยังคงสั่นศีรษะ

ซือหม่าจิ้นเอ่ย "อัครเสนาบดีกล่าวมีเหตุผล อ้ีเฉิงโหว* อว่ีซื่อเต้า 

มีทหารประจ�าการอยู่ที่มณฑลอว้ีโจวสองแสนนาย ท้ังอยู่ห่างจาก 

เมืองอี้หยางไม่ถึงร้อยลี้** ฝ่าบาททรงมีพระบัญชาให้เขาโยกย้ายทหาร 

ไปสนับสนุนต้วนเจี้ยนก็ได้พ่ะย่ะค่ะ"

หวงัฟูขมวดค้ิวเมือ่ฟังจบ "อ้ีเฉงิโหวเป็นผู้ใด จงึคดิจะให้เขาโยกย้าย

ทหาร เว้นเสียแต่จะให้เขาเป็นผูน้�าทัพเอง"

"เช่นนั้นก็ไม่มีวิธีอื่นแล้ว" ซือหม่าจิ้นถวายบังคมอย่างลวกๆ  

ก่อนหมุนกายเดินออกจากประตูโถงไป

ซอืหม่าเสวียนจนใจ จ�าต้องบญัชาให้ขนัทีหยิบตราทองค�าออกมา 

ร่างราชโองการ "จัดการตามท่ีหลิงตูอ๋องกล่าวก็แล้วกัน ไม่ว่าอย่างไร 

อี้เฉิงโหวก็ถือเป็นราษฎรของต้าจิ้น หากเวลาเช่นนี้ไม่ยอมฟังค�าสั่ง 

โยกย้ายทหารจะต่างอันใดกับโจรกบฏ"

คนทั้งหมดล้วนขานรับเห็นพ้อง

หวังฟูแม้ถูกซอืหม่าจิน้ท�าให้เสยีหน้า ถึงกระน้ันก็ยังรูส้กึสะใจเลก็น้อย 

ไม่ว่าอย่างไรยามน้ีฝ่ายตนก็ได้ไพร่พลครึ่งหนึ่งของหลิงตูอ๋องมาครอง  

ก็เท่ากับวันนีไ้ด้รบัผลตอบแทนอย่างแท้จรงิแล้ว

ข่าวแคว้นฉนิรกุรานโจษจนักันเซง็แซ่ กระท่ังเหล่าศิษย์บนภูเขาตงซาน

ยังรบัรูกั้นท่ัว
* โหว คือหนึ่งในบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน
** ลี้ (หลี่) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ก่อนหน้านี้ไป๋ถานยังนึกว ่าเหตุนี้จะท�าให ้ซือหม่าจิ้นรักษา 

อ�านาจทหารไว้ได้ ทว่านอกจากรักษาอ�านาจเดิมไว้ไม่ได้แล้วเขายังจะ

มอบอ�านาจทหารครึ่งหนึ่งออกไปอีก แม้เขายังมีไพร่พลจากท่ีอื่น แต่ก็ 

นับเป็นความเสียหายอยู่นั่นเอง

หลังเลิกชั้นเรียนกระทั่งส่งศิษย์ท้ังกลุ่มจากไปแล้ว ซือหม่าจิ้น 

ก็กลับมาจากข้างนอกพอดี ไป๋ถานโบกพัดขนนกขาวเดินตรงไปหาเขา 

อย่างไม่รบีไม่ร้อน "ท่านอ๋องละทิง้อ�านาจทหารครึง่หนึง่และไม่น�าทัพออกศึก

เช่นน้ี น่ีท่านก�าลังแสดงท่าทีไม่แยแสให้ขุนนางบุ๋นบู๊ทั้งราชส�านักดูอยู ่

สนิะ"

ซือหม่าจิ้นกล่าว "ยังคงเป็นอาจารย์ที่เข้าใจข้า"

"ต่อจากนี้ท่านตั้งใจจะไม่ออกรบแล้วหรือ"

"ดูเหมือนอาจารย์ปรารถนาให้ข้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยิ่งนัก"

ไป๋ถานถูกวาจาของเขาย้อนจนชะงกัไปเลก็น้อย นางเม้มปากกล่าว

เมือ่นึกถึงรอยแผลลายพร้อยทีเ่คยเหน็บนร่างของเขาก่อนหน้าน้ี "อาจารย์

ย่อมปรารถนาให้ท่านอ๋องถนอมตัว"

ถ้อยค�าน้ีเอ่ยด้วยเสียงท่ีแผ่วเบาประดุจยุงริ้นบินผ่าน พอมองเห็น

สองตาท่ีฉาบไปด้วยย้ิมของซือหม่าจิ้น นางก็รีบเอ่ยเสริมอีกประโยค 

"อย่างไรเสียท่านก็เป็นศิษย์ของข้า"

ซอืหม่าจิน้ส่งสายตาย่ัวเย้า "อาจารย์วางใจได้ อกีไม่นานนกัข้าก็จะ

หวนคนืสูส่นามรบแล้ว"

พัดขนนกในมือไป๋ถานชะงักกึก ยังคงไม่เข้าใจความหมายของเขา
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ต้วนเจี้ยนน�าไพร่พลห้าหมื่นเดินทัพไปยังมณฑลอว้ีโจว ก่อน 

จะได้รับทหารห้าหมื่นนายที่อี้เฉิงโหวอว่ีซื่อเต้าแบ่งสันมาให้ ทว่า 

แม้จะมีก�าลังพลซึ่งพอฟัดพอเหว่ียงกับแคว้นฉินนี้แล้ว แต่กลับมิอาจ

ส�าแดงความสามารถท่ีแท้จริงออกมาได้ จึงประเดิมศึกแรกไปด้วย 

ความปราชัย

เมือ่ข่าวถูกส่งกลบัมาเมอืงหลวง เสยีงวิจารณ์ก็อือ้องึไปทัว่ราชส�านกั

ทกุคนเริม่โทษสวรรค์ต�าหนผิูอ้ืน่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอคัรเสนาบดหีวงั

กับลีห่ยางอ๋อง

พวกท่ำนสองคนอยู่ดีไม่ว่ำดีไปตอแยอะไรหลิงตูอ๋อง ครำวน้ี

ประเสริฐแท้ เขำไม่ยอมออกรบ ผู้อื่นก็ดันรบไม่ชนะ!

ซือหม่าเสวียนได้ยินว่าสกุลเซี่ยมีความมุ่งหมายจะเก่ียวดองกับ 

หลิงตูอ๋อง ระยะน้ีจึงคล้ายว่าพวกเขาจะใกล้ชิดกันมาก ไม่รู้เช่นกันว่า 

เรื่องนี้จริงหรือเท็จ เขาจึงลองให้สมุหกลาโหมเซี่ยไปโน้มน้าวซือหม่าจิ้น

นกึไม่ถึงว่าซอืหม่าจิน้จะถูกโน้มน้าวได้จรงิๆ เขาตกปากรบัค�าทีจ่ะ

สวมชดุเกราะเพ่ือมุง่สูส่มรภูมริบัช่วงน�าทัพแทนต้วนเจ้ียน

คราวน้ีหวังฟูไม่พอใจขึ้นมาอีก มองอย่างไรก็รู้สึกว่าสกุลเซี่ยกับ 

หลิงตูอ๋องกอดคอเป็นพวกเดียวกันแล้ว ช่างน่ากลัดกลุ้มยิ่งนัก

หลายวันนี้ซือหม่าจิ้นก�าลังวุ ่นวายกับเรื่องหวนคืนสู ่สนามรบ 

จึงออกเช้ากลับดึกทุกวัน

เมื่อไป๋ถานได้รับข่าวน้ีก็พอจะเข้าใจความหมายในค�าพูดนั้น 

ของเขา
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ต้วนเจีย้นพ่ายศกึ เขาไปรบัช่วงต่อ น่ีคอืแผนการทีเ่ขาวางไว้ล่วงหน้า

เป็นแน่แท้

ทว่าต้วนเจีย้นไม่ได้เป็นบรวิารของเขาแล้วมใิช่หรอื อกีฝ่ายจะเชือ่ฟัง

การจดัการของเขาได้อย่างไร

นางยืนโบกลมด้วยพัดขนนกอยู่บนระเบยีงทางเดนิ ครุ่นคดิไปพลาง

ทอดถอนใจไปพลาง...เสอืฤดูสำรท* ตัวนียั้งไม่จำกไป ช่ำงร้อนเสียจริง!

จู ่ๆ ก็มีคนเข้ามาในลาน ทีแรกนางนึกว่าเป็นซือหม่าจิ้น แต่ 

ไม่คาดคิดว่าจะเป็นขันทีผู้หนึ่ง

ขันทีผู้น้ันสอดมือในแขนเสื้อแล้วคารวะนางอย่างนอบน้อม "บ่าว

มาประกาศราชโองการต่อคุณหนูโดยเฉพาะ"

ไป๋ถานไม่กล้าโบกพัดอีก รีบตรงไปรับราชโองการ

ฮ่องเต้ทรงหายจากประชวรแล้ว งานทัง้หมดในวงัย่อมต้องกลบัมา

ด�าเนนิการตามปกติ

ก่อนหน้านี้ซือหม่าเสวียนมีบัญชาให้เรียบเรียงต�าราประวัติศาสตร์

ในวังโดยเลือกขุนนางบุ ๋นหนึ่งคณะมาเป็นผู ้เขียนเรียบเรียง บัดนี้ 

งานด�าเนินไปกว่าครึ่งค่อนแล้ว ทว่าซือหม่าเสวียนกลับยังคงไม่พอใจ 

เป็นอย่างย่ิง ออกค�าสั่งให้เลือกคนมาเรียบเรียงใหม่ สุดท้ายจึงเลือก 

ยอดบุ๋นไป๋ถานให้มารับหน้าที่หัวหน้าคณะนี้

ขันทีประกาศราชโองการจบก็เชิญนางเข้าวัง

"รีบเร่งถึงเพียงน้ีเชียวหรือ" อันท่ีจริงไป๋ถานอยากปฏิเสธด้วยซ�้า  

ถึงอย่างไรนางก็ยังมชีัน้เรยีนทีต้่องสอน ทว่าน่ีคือราชโองการยากจะขดัขืนได้

* เสือฤดูสารท เปรียบเปรยถึงสภาพอากาศในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงซึ่งยังคงร้อนจัดร้ายกาจประดุจเสือ
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เห็นชดัว่าขนัทล่ีวงรูค้วามนกึคดิของนางเช่นกนั "ฝ่าบาทมรีบัสัง่ว่า 

คณุหนูไม่จ�าเป็นต้องเข้าวังทกุวัน หลกัๆ ท่านก็รบัผดิชอบตรวจทานแก้ไข

เป็นพอ ท่านยังมีชั้นเรียนที่ต้องสอน ดังนั้นเข้าวังยามค�่าก็ได้ อย่างมาก 

ไม่ก่ีชัว่ยามก็จะส่งท่านกลบัมาขอรบั"

เช่นนี้เองไป๋ถานจึงตอบรับ

อู๋โก้วช่างเอาใจใส่อย่างหาได้ยากย่ิง ก่อนเดินทางยังรู้จักเตรียม 

ขวดกระเบื้องบรรจุน�้าแข็งจนเต็มหน่ึงใบมาให้นางสอดไว้ในแขนเสื้อ 

เพื่อบรรเทาความร้อน

น�า้แขง็ในฤดูคมิหันต์นีก็้เหน็จะมแีต่ผูท้รงอ�านาจวาสนาถึงจะได้ใช้ 

ก่อนออกเดินทางไป๋ถานอุ้มขวดกระเบื้องพลางสอบถามหนึ่งประโยค  

"เอามาจากที่ใดกัน"

อู๋ โก้วตอบด้วยความปลาบปลื้ม "หลิงตูอ๋องสั่งให้คนเตรียมไว้ 

ให้อาจารย์โดยเฉพาะเลยเจ้าค่ะ"

"อ้อ" ไป๋ถานขานรับเรียบๆ ก่อนจะเดินตามขันทีออกไป มุมปาก

ประดับรอยย้ิมบางๆ อย่างอดไม่ได้ จนสังเกตเห็นขันทีท่ีอยู่เบื้องหน้า 

เหลยีวมามองตนเป็นพักๆ แล้วถึงได้รบีป้ันสหีน้าเป็นปกติ

ช�าระต�าราประวัติศาสตร์เป็นงานใหญ่ โดยทัว่ไปต้องมหีลายสบิคน

ก้มหน้าก้มตาเขยีนร่วมกันตลอดคืนโดยไม่หยุดพัก

เมือ่ไป๋ถานไปถึงก็มองเห็นภายในโถงต�าหนกัอนัใหญ่โตน้ีเต็มไปด้วย

โต๊ะเล็ก หลังโต๊ะแต่ละตัวจะมีคนน่ังอยู่หนึ่งคน ด้านบนล้วนสุมต�ารา 

เป็นกองพะเนิน
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นางถอนหายใจ ช่างเป็นงานที่ยุ่งยากโดยแท้

ขันทีน�านางไปตรวจดูในห้องจัดเก็บที่อยู่ด้านข้าง บนชั้นวางต�ารา 

อันสูงใหญ่นี้ ในแต่ละแถวนั้นจะมีต้นฉบับกองเต็มอยู่ก่อนแล้ว มีเพียง 

ไม่ก่ีแถวด้านหลงัท่ีว่าง

นางรูส้กึว่าตนถูกหลอก นีม่ใิช่งำนทีจ่ะใช้เวลำทุกค�ำ่แค่ไม่ก่ีชัว่ยำม 

ก็จะท�ำเสรจ็อย่ำงง่ำยดำยเป็นอนัขำด!

"งานนี้...ฝ่าบาททรงให้ค่าตอบแทนหรือไม่"

ขนัทเีพ่ิงเคยได้ยินคณุหนูตระกูลขนุนางเอ่ยค�าถามเช่นนีเ้ป็นคร้ังแรก

จงึนิง่งนัไปครึง่วันกว่าจะปรปิากตอบ "เอ่อ...ให้...ให้กระมังขอรับ"

เช่นน้ันก็ค่อยยังชั่ว นางโบกมือเรียกให้ขันทีถอยออกไปก่อนเดิน

ตรวจดท่ีูข้างชัน้วางด้วยตนเอง

ภายในห้องแสงไฟสว่างไสว ทว่ายามท่ียืนอยู่เบือ้งหลังช้ันวางต�ารา

ท่ีสงูใหญ่นียั้งคงรูส้กึอบัแสงอยู่บ้าง

ไป๋ถานเขย่งปลายเท้าหมายหยิบต้นฉบบัปึกหนึง่ทีอ่ยู่ด้านบน ทว่า

กลบัอยู่สดุจะเอ้ือมถึงจรงิๆ นางจงึย่ืนพัดไปเข่ียโดยตรง ขณะทีจ่วนเจยีน

จะยอมแพ้อยู่แล้วน้ัน ก็พลนัมมีอืข้างหน่ึงหยบิต้นฉบบัปึกน้ันมาส่งให้ถึง

เบือ้งหน้าสายตาของนาง

"อาจารย์แอบเข้าวังมาเงียบๆ เหตุใดจึงไม่แจ้งข้าสักค�า"

ไป๋ถานตะลงึมองซอืหม่าจิน้ บนร่างของเขาถึงกับสวมชดุเกราะแล้ว 

ดวงหน้าครึ่งซีกภายใต้แสงไฟของเขาดูขาวกระจ่างแวววาว ทว่า 

สีหน้ากลับเคร่งขรึมทั้งเจือด้วยอารมณ์ขุ่นเคือง

"อาจารย์แอบเข้าวังเมื่อไรกัน เป็นการรีบร้อนเข้าวังต่างหาก! เฮ้อ 
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อย่าให้เอ่ยถึงเลย" นางหนีบต้นฉบับปึกนั้นไว้ใต้ซอกแขนก่อนเอ่ยถาม 

"เหตุใดท่านอ๋องจึงมาที่นี่ได้เล่า"

"ข้ามาอ�าลาอาจารย์ คืนนีข้้าจะเดินทางไปอีห้ยางแล้ว" เขาหยักยก

มมุปาก "อาจารย์เข้าวังมาได้จงัหวะดีย่ิง"

ชัว่ครูไ่ป๋ถานพลนัไม่รูว่้าควรพูดอะไร น่ิงอ�า้อึง้อยู่เป็นนานสองนาน 

ถึงได้เอ่ยประโยคหน่ึง "ท่านอ๋องถนอมตัวด้วย แล้วก็ข่มใจให้จงหนกั"

ชั่วขณะนั้นปราศจากถ้อยค�าอื่นใด

ขันทีที่อยู ่นอกห้องพลันชะเง้อมองมาพลางเอ่ยเรียกไป๋ถาน 

ผ่านชั้นวางต�ารา น่าจะอยากสอบถามนางว่าตรวจดูแล้วเป็นอย่างไร 

บ้าง

ไป๋ถานขานรับค�าหนึ่งเตรียมหมุนกายเดินออกไป ซือหม่าจิ้น 

กลับฉุดรั้งนางไว้ มือหนึ่งดึงต้นฉบับที่อยู่ใต้ซอกแขนของนางมาตั้ง 

บงัใบหน้าด้านข้าง อกีมอืหน่ึงเชยปลายคางของนางแล้วก้มหน้าประทบั

จุมพิตลงไป

ดวงตาทั้งคู่ของไป๋ถานเบิกโตขึ้นด้วยความตกตะลึง เขาดูดดึง 

กลีบปากของนางจวบจนลมหายใจเหนื่อยหอบถึงได้ยุติ จากน้ันบรรจง

คลอเคลียแผ่วเบาแล้วค่อยผละห่าง ใบหน้าปรากฏรอยย้ิมบางในที่สุด 

"อาจารย์ ถนอมตัวด้วย!"

จบค�าเขาก็วางต้นฉบับลงในมือนางแล้วหมุนกายเดินออกจาก

ประตูไป

ขันทีที่อยู่นอกประตูเพ่ิงจะพบเมื่อครู่นี้เองว่าซือหม่าจ้ินเข้าไป 

ด้านใน เขาจงึรบีคุกเข่าคารวะ ทว่าเงาร่างของอกีฝ่ายก็ได้กลืนหายไปกับ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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