
Ma Bo Yong 7

รัชศกเทียนเป่าปีท่ีสาม เดือนอ้าย วันท่ีสิบสี่ ปลายยามซื่อ

เมืองฉางอัน อ�าเภอฉางอัน ตลาดตะวันตก

ต้นฤดูใบไม้ผลิหนาวเหน็บ แสงตะวันเจิดจ้า ท้องฟ้าเหนือ 

เมืองฉางอันยามนี้ไร้เมฆ วันนี้น่าจะอากาศดี

เสียงเอี๊ยดอ๊าด ประตูอันหนักอึ้งสองบานของตลาดตะวันตก 

เปิดออกช้าๆ ธงรูปสัตว์แลเห็นเด่นชัดผืนหนึ่งปักไว้สูงมากท่ีกลาง 

วงกบนอน ขบวนอฐูสบิกว่าขบวนรวมตวักันแล้วบนถนนใหญ่ด้านนอก 

เมื่อพวกมันเห็นธงแขวนสูงก็พลอยเคลื่อนไหวคึกคักทันที พวกคนงาน 

ใช้แส้หนังวัวอันเล็กไล่ให้บรรดาอูฐที่นอนอยู่ลุกจากพ้ืน นับจ�านวน 

หบีสนิค้า ร้องเรยีกเพ่ือนคนงาน เสยีงร้องเรยีกส�าเนียงต่างชาตดิงัฟากนี้

บ้างฟากนัน้บ้าง

บทที่หนึ่ง

ปลายยามซื่อ*

* หนึง่ชัว่ยามของจนีเทยีบประมาณเวลาสองชัว่โมง แบ่งเป็นช่วงต้นยามและช่วงปลายยาม ในแต่ละช่วง

ยังแบ่งย่อยอีกช่วงละสี่เค่อ เค่อละประมาณสิบห้านาที ยามซื่อ คือช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 10.59 น.  

ปลายยามซื่อ ในที่นี้จึงเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.
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8 ฉางอันสิบสองชั่วยาม 1

น่ีเป็นขบวนพ่อค้าชาวหู* กลุ่มสุดท้ายท่ีเดินทางมาถึงฉางอัน 

ก่อนเทศกาลซั่งหยวน พวกมันออกเดินทางมาจากดินแดนแสนไกล 

ต่างๆ เช่น ฝอหลนิ** ปอซอื*** เป็นต้น เร่งเดนิทางทัง้กลางวันกลางคนื

เพ่ือให้ทนัเทศกาลส�าคญัท่ีสดุของฉางอนั ควรรูว่้าตัง้แต่คนืนีเ้ป็นต้นไป

งานโคมซั่งหยวนจะจัดต่อเนื่องสามคืน ยามขุนนางใหญ่และหมู่ชน 

สงูศกัดิข์องต้าถังจบัจ่ายใช้สอยมไิด้เพลามอืแม้แต่น้อย

เหล่านายตรวจของนายตลาดตะวันตก มือข้างหนึ่งถือสมุด  

มือข้างหน่ึงถือพู ่กัน ยืนประจ�าสองฟากทางเข้าฝั ่งตะวันตกของ 

ตลาดตะวันตก ใบหน้าเฉยชาไร้ความรู้สึก ตรวจสอบหนังสือผ่านด่าน

กับสินค้า วันนี้เป็นวันพิเศษ ตลาดตะวันตกเปิดเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วยาม 

นายตรวจเหล่านี้ล้วนหมายจะเสร็จงานให้เร็วที่สุด กลับบ้านไปฉลอง

เทศกาล จึงตรวจเร็วกว่าปกติโดยไม่รู้ตัว

เจ้าหน้าท่ีเฒ่าผู้หน่ึงขึ้นทะเบียนให้พ่อค้าจากปอซือกลุ่มหนึ่ง 

อย่างรวดเรว็ จากน้ันกวักมอืเรยีกคนทีเ่ข้าแถวอยู่ด้านหลงั พ่อค้าชาวหู

สวมชุดคลุมสั้นแบะคอปกสีน�้าตาลอมแดงผู้หน่ึงเดินเข้ามา ประคอง

หนังสือผ่านด่านด้วยสองมือส่งให้

เจ้าหน้าที่เฒ่ารับมาดู ชะงักทันที

หนังสือผ่านด่านฉบับน้ีไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใด ผู้ย่ืนขอ 

ชื่อเฉาพ่ัวเหยียน ชาวซู ่ เท ่อ**** จากแคว้นคัง มาฉางอันครั้งน้ี 

น�าคนมาทั้งหมดสิบห้าคน อูฐสิบห้าตัวและม้าตัวผู ้หนึ่งตัว สินค้า 

* ชาวหู หรือคนหู เป็นค�าเรียกชนต่างเผ่าในสมัยโบราณ โดยมากมักหมายถึงชาวเผ่าในเขตทุ่งหญ้า  

รวมถึงชาวตะวันตกจากดินแดนนอกด่าน

** ฝอหลิน ค�าเรยีก 'ฝรัง่' ในสมยัถัง หมายถึง กลุม่ชาตพัินธ์ุท่ีมาจากอาณาจกัรไบแซนไทน์ (Byzantine 

Empire)

*** ปอซือ หมายถึงเปอร์เซีย

**** ซู่เท่อ หมายถึงซอกเดีย (Sogdia) หรือซอกเดียนา (Sogdiana) เผ่าโบราณทางตะวันตกของจีน  

ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอิหร่าน มีพื้นที่อยู่ในเขตทาจิกิสถานและอุซเบกิสถาน
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ที่น�ามาคือพรมขนแกะสามสิบผืนกับเครื่องหนังหลากสี ขุนนาง 

ประจ�าด่านของด่านรายทางล้วนตรวจสอบประทับตราถูกต้อง

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หนังสือผ่านด่าน หากแต่อยู่ที่สินค้า

เจ ้าหน้าที่ เฒ่าท�างานนี้มาย่ีสิบปี พบเห็นขบวนพ่อค้ากับ 

สินค้ามากเหลือเกิน ฝึกฝนจนสายตาคมกริบราวเหย่ียว สิบหกคน  

ทว่าขนสนิค้ามาน้อยเช่นนีเ้ฉลีย่แล้วต้นทนุต้องสงูมากเท่าไร ย่ิงกว่าน้ัน

ฉางอันเข้าสู่ต้นฤดูใบไม้ผลิแล้ว พรมทอย่อมขายได้น้อย หรือต่อให ้

ขายได้หมด เกรงว่ากระทัง่ค่าเดินทางไปกลบัยังไม่พอ...หนทางนบัหมืน่ลี้ 

ไหนเลยจะมีพ่อค้าโง่งมปานนี้เล่า

เจ้าหน้าทีเ่ฒ่ามอิาจไม่ขมวดค้ิว เพ่งพินจิพ่อค้าต่างชาตทิีเ่บือ้งหน้า

อย่างละเอียด เฉาพ่ัวเหยียนอายุราวสามสิบปี จมูกโด่ง เบ้าตาเว้าลึก  

คางแหลม เคราด�าแข็งเหมือนแปรงขนม้า หากรวมหมวกสักหลาด 

ยอดแหลมสขีาวทีม่นัสวมด้วย คนจะสงูร่วมเจด็ฉือ่* กว่า

เจ้าหน้าท่ีเฒ่าถามค�าถามง่ายดายหลายค�าถาม เฉาพ่ัวเหยียน

ตอบทุกค�าถาม ภาษาฮัน่ของมนักระด้างมาก พูดไปพูดมาก็วนอยู่เพียง 

ไม่ก่ีค�าน้ัน ใบหน้าเย็นชาไร้รอยย้ิมตลอดเวลา ไม่เหมอืนพ่อค้าแม้แต่น้อย 

เจ้าหน้าทีเ่ฒ่าสงัเกตเห็นว่าคนผูน้ีข้ณะกล่าววาจามอืขวามกัแตะช่วงเอว

ด้วยความเคยชิน น่ีเป็นท่าถืออาวุธ น่าเสียดาย บนสายรัดเอวของมัน 

ตอนน้ีมีเพียงตะขอทองแดงส�าหรับแขวนพวงเหรียญอันว่างเปล่า

เท่าน้ัน

เพ่ือความปลอดภัย ขณะเข้าเมอืงอาวุธประจ�ากายของพ่อค้าทุกคน

ล้วนถูกทหารรกัษาการณ์รบิเก็บ จะคนืให้เมือ่ออกจากเมอืง

สีหน้าเจ้าหน้าท่ีเฒ่าเรียบเฉย วางสมุดพู่กันลง เดินวนรอบ 

* ฉ่ือ (เชยีะ) คอืหน่วยวัดความยาวของจนี โดยหนึง่ฉือ่เท่ากับสบิชุน่ หนึง่ชุน่เทียบระยะประมาณหน่ึงนิว้
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10 ฉางอันสิบสองชั่วยาม 1

ขบวนพ่อค้าของเฉาพ่ัวเหยียนหน่ึงรอบ สินค้าไม่มีปัญหาอันใด เป็น

สินค้าธรรมดาท่ัวไป คนในคณะสิบห้าคนล้วนเป็นชาวหู กางเกงรัดขา 

รองเท้าหัวแหลม อายุใกล้เคียงเฉาพ่ัวเหยียน พวกมันจูงอูฐคนละตัว 

ไม่พูดแม้สักค�า แต่ไหล่เกร็งเขม็งอยู่บ้าง

คนเหล่าน้ีท่าทางตึงเครยีดมาก เจ้าหน้าท่ีเฒ่าคดิในใจ หยิบพู่กัน

เตรียมจะเขียนค�าว่า 'ไม่' ลงบนหนังสือผ่านด่าน...ความหมายคือ 

ขบวนพ่อค้านีน่้าสงสยั มอบให้หวัหน้านายตลาดตรวจสอบอีกคร้ัง ทว่า

พู่กันยังไม่ทันจรดลงก็ถูกมือใหญ่ข้างหนึ่งขวางไว้

เจ้าหน้าทีเ่ฒ่าเงยหน้ามอง พบว่าเป็นชาวฮัน่คิว้หนาใบหน้าใหญ่ 

ผูห้นึง่ ก�าลงัส่งย้ิมให้

"ชุยลิ่วหลาง?"

คนผู้นี้เป็นนายหน้าตัวแทนที่มีชื่อเสียงในตลาดตะวันตก คบหา

ผู้คนกว้างขวาง หากเป็นเรื่องขนสินค้าเช่าโรงเก็บ เช่าบ้านตามหาคน 

ฟ้องร้องเร่ืองภาษด่ีาน ให้มนัเป็นคนกลางย่อมไม่มเีร่ืองผิดพลาด ดงัน้ัน

มันแม้ไร้ต�าแหน่งขุนนาง แต่ในตลาดตะวันตกกลับมีคนไว้วางใจ 

เรียกใช้สอยอยู่ไม่น้อย

ชุยลิ่วหลางย้ิมตาหยีทักทายว่า "ยังไม่ได้กินมื้อเช้ากระมัง ข้าน�า

ขนมเปี๊ยะชิ้นหน่ึงมาให้ท่าน" จากน้ันย่ืนขนมเป๊ียะหน้างาทอดร้อนกรุ่น

หน่ึงชิ้น ด้านบนโรยด้วยงาเมล็ดใหญ่มันวาว กลิ่นหอมฉุยปะทะจมูก  

เจ้าหน้าท่ีเฒ่าบบีดู พบว่าอกีด้านของขนมมเีงนิติง้* ขนาดเลก็หนึง่แท่ง

ฝังอยู่ มันลอบคะเนน�้าหนัก น่าจะราวสองต�าลึง แม้ใช้เป็นเงินจับจ่าย 

ไม่ได้ แต่ก็ท�าป่ินปักผมชัน้ดใีห้ลกูสาวได้สกัชิน้

"สหายหลายท่านนีม้าฉางอนัครัง้แรก กฎระเบยีบต่างๆ ยังไม่เข้าใจ

* ติ้ง ชื่อเรียกเงินแท่งโบราณชนิดหนึ่ง ปลายสองข้างท�าเป็นทรงโค้ง
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นกั ยังต้องขอให้เหล่าฉือ่ท่านช่วยผ่อนปรนสักหน่อย" ชยุลิว่หลางลดเสียง

กระซบิ

เจ้าหน้าทีเ่ฒ่าลงัเลเลก็น้อย สดุท้ายยังคงรบัขนมเป๊ียะไว้ จากน้ัน

เขียน 'ผ่าน' ลงบนหนังสือผ่านด่าน อนุญาตให้เข้าเมือง ชุยลิ่วหลาง

ประสานมือขอบคุณ หันกลับไปพูดภาษาซู ่เท่ออย่างคล่องแคล่ว  

เฉาพ่ัวเหยียนเพียงพยักหน้าเล็กน้อย ไม่แสดงอาการดีใจอีกท้ัง 

ไม่ตื่นเต้น

ขบวนอูฐเล็กๆ ขบวนนี้ เ ดินเรียงแถวผ ่านช ่องตรวจ เข ้า 

ตลาดตะวันตกภายใต้การน�าทางของชุยลิ่วหลาง

ผ่านช่องตรวจแล้วจะเจอสีแ่ยกใหญ่ สองฟากของถนนตรอกซอย 

อันกว้างใหญ่ทางตะวันออก ใต้ ตะวันตก เหนือ รวมส่ีสายล้วนแล้ว 

แต่เป็นร ้านค้ามากมาย ทั้งร ้านแพรไหม ร ้านเครื่องเหล็ก ร ้าน 

เครือ่งกระเบือ้งดินเผา จนถึงร้านเครือ่งอานม้า ร้านผ้า ร้านเครือ่งประดับ

เพชรพลอย ร้านเครื่องดนตรีครบถ้วน หลังคาของร้านค้าเหล่านี้ 

แตกต่างกับหลงัคาอาคารบ้านเรอืนในฉางอนั คอืเป็นหลงัคาราบกว้าง...

มใิช่เพราะพ่อค้าชาวหคูดิถึงบ้านเกดิ หากแต่เพราะทีด่นิย่านนีแ้พงมาก 

หลงัคาราบกว้างสามารถวางกองสนิค้าได้มากย่ิงขึน้

ขณะน้ีแต่ละร้านก�าลังทยอยเปิดหน้าร้าน แขวนป้ายร้านข้ึนสูง 

ป้ายร้านรายเรียง เกือบปิดด้านบนซอยไปเสียส้ิน ยันต์ไม้ท้อ* ท่ีเพ่ิง

แขวนขึ้นไปเมื่อวันส่งท้ายปีเก่ายังไม่แกะออก ด้านข้างก็มีโครงไผ่ 

แขวนโคมไฟสวยงามสารพัดแบบเพ่ิมมาอกีหลายอนั...น่ีล้วนตระเตรยีม

เพือ่ขบวนแห่โคมราตรน้ีี ยามนีโ้คมไฟยังไม่แขวนก็จริง ทว่าบรรยากาศ

สนุกสนานแผ่กระจายไปท่ัวแล้ว

* ยนัต์ไมท้้อ แผ่นไมท้รงสีเ่หลีย่มแกะเปน็รูปเทพทวารบาล ใชต้ดิประตบู้านเรอืน เชือ่ว่าสามารถป้องกนั

ภูตผีปีศาจ
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12 ฉางอันสิบสองชั่วยาม 1

"เมืองฉางอันของเราทั้งหมดประกอบด้วยหนึ่งร้อยแปดฟาง*  

ทิศใต้ทิศเหนือสิบสี่ถนน ตะวันออกตะวันตกสิบเอ็ดถนน แต่ละฟาง 

มีก�าแพงล้อมรอบ ไม่ว่าท่านกินข้าว หาความส�าราญ เจรจาค้าขาย 

หรอืว่าพักแรม ล้วนต้องอยู่ในฟาง ปกตแิล้วกลางคนืห้ามออกมาภายนอก 

จะผิดกฎห้ามสัญจรยามวิกาล ทว่าวันนี้ไม่ต้องกังวล คืนน้ีมีเทศกาล 

โคมไฟ ยกเว้นกฎยามวิกาลชั่วคราว ความจริงนั้นวันเทศกาลซั่งหยวน 

เป็นวนัพรุง่นี ้แต่งานโคมไฟจะเริม่ตัง้แต่คนืน้ี…"

ชุยลิ่วหลางเดินไปพลางแนะน�าเรื่องต่างๆ ในเมืองแก่อาคันตุกะ

อย่างเป็นกันเอง เฉาพ่ัวเหยียนกวาดตามองซ้ายขวา ประกายตาเป่ียม

ความระมดัระวังตลอดเวลาดุจอนิทรรีะวังไพร รอบๆ ทัง้ม้าทัง้ล่อร้องดงั 

ล้อรถดังกึงกัง คนเดินทางต่างเร่งรีบ ไม่มีผู้ใดสนใจขบวนพ่อค้าเล็กๆ  

พวกนี้

ทั้งสองคนเดินไปถึงกลางสี่แยก ชุยลิ่วหลางหยุดเท้า "ต่อจากน้ี

พวกเราไปที่ใด หาโรงเตี๊ยมสักแห่งหรือว่าท่านมีท่ีพักอยู่แล้ว" 

เฉาพ่ัวเหยียนหยิบกระดาษที่พับอย่างดีออกจากในอกเสื้อส่งให้  

ชุยลิ่วหลางชะงักครู่หนึ่ง จากนั้นย้ิมร่า "ท่ีแท้ท่านจองไว้ก่อนแล้ว มา  

เชญิทางนี"้ มนัผายมอืออก แขนเหยียดตรง ชีไ้ปทางขวาด้วยอากัปกิรยิา

เกินจริง สาวเท้าก้าวเดินออกไป คนอื่นๆ ตามอยู่ด้านหลัง

เฉาพ่ัวเหยียนหารู้ไม่ว่าความเคลื่อนไหวของมันกับชุยลิ่วหลาง 

ถูกพลเฝ้าระวังบนหอสังเกตการณ์ที่ไม่ไกลนักจับตามองอยู่

หอสังเกตการณ์เป็นศาลาสูงท�าด้วยไม้ทาสีด�า สูงเกินแปดจั้ง  

ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางตลาดตะวันตก อยู่บนนั้นสามารถมองลงมา
* ฟาง (坊) ความหมายโดยท่ัวไปแปลว่าตรอกซอกซอย แต่ในสมัยราชวงศ์ถังวางผังเมืองฉางอัน 

แยกพ้ืนที่แต่ละย่านแต่ละชุมชนเป็นตารางแบ่งชัด ใช้ค�าว่า 'ฟาง' เรียกเขตพ้ืนที่บริหารภายใน 

ช่วงถนนหนึง่ๆ ซึง่มปีระตเูปิดปิดทัง้สีด้่านเป็นเวลา มทีางแยกย่อย ตรอกและซอยซึง่เรยีกรวมๆ ว่า 'หลี'่ 

อยู่ในฟางอีกทีหนึ่ง
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เหน็ความเคลือ่นไหวทัง้ตลาด บนหอมพีลเฝ้าระวังประจ�าการ คนเหล่าน้ี

ล้วนผ่านการคดัเลอืกอย่างเข้มงวด สายตาคมกรบิ ความเคลือ่นไหวใดๆ 

ในเมอืงล้วนไม่อาจหลดุรอดสายตาพวกมนั

นับแต่ที่ชุยลิ่วหลางและเฉาพ่ัวเหยียนเข ้ามาในเมืองก็ถูก 

หอสังเกตการณ์จับตามองตลอดเวลา เมื่อเห็นสัญญาณมือของ 

ชุยลิ่วหลาง พลเฝ้าระวังผู้หนึ่งเหยียดกายตรง หยิบธงสีด�าล้วนหนึ่งผืน

ขึ้นมา โบกไปทางทิศตะวันออกสามครั้ง ก่อนจะท�าซ�้าอีกสามเที่ยว

ชั่วเวลาดีดนิ้วสองครั้งผ่านไป หอสังเกตการณ์ด้านตะวันออก 

ห่างออกไปสามร้อยก้าวอีกหอหนึ่งก็โบกธงด�าเช่นเดียวกัน ต่อจากน้ัน

หอสงัเกตการณ์ด้านทศิตะวันออกถัดไปอกีตอบรับอย่างรวดเร็ว หอหนึง่

รับและส่งเช่นนี้ต่อเนื่อง ชั่วเวลาดีดน้ิวหลายสิบครั้ง ข่าวสารธงด�า 

ข้ามถนนใหญ่ไปหนึง่สาย จากตลาดตะวันตกส่งไปถึงกวงเต๋อฟางท่ีอยู่

ทางตะวันออก

มมุตะวันออกเฉยีงเหนอืของกวงเต๋อฟางเป็นทีท่�าการของศาลว่าการ

จิงจ้าว ด้านข้างเป็นวัดฉือเปย ระหว่างสถานท่ีทั้งสองมีสวนข้างที ่

ไม่สะดุดตาแห่งหน่ึง ที่น่ีเคยเป็นบ้านเดิมของซุนซือเหมี่ยว* ทว่าบัดนี ้

ไม่เหลอืร่องรอยของราชนัโอสถแล้ว ท่ีมาแทนคอืหอสงัเกตการณ์ใหญ่สดี�า

น่าเกรงขาม ตั้งตระหง่านอยู่ในลาน สูงใหญ่กว่าหอสังเกตการณ์อื่น 

ค่อนข้างมาก

พลเฝ้าระวังบนหอเห็นธงด�าโบกอยู่แต่ไกล จึงจดบันทึกสีธงกับ

จ�านวนครั้งท่ีโบกลงบนแถบไม้อันหน่ึง โยนลงพ้ืนอย่างรวดเร็ว

ด้านล่างหอ พลส่งสารร่างสงูใหญ่ผูห้น่ึงรบัแถบไม้เอาไว้ รบีว่ิงไป

ส่งท่ีนอกต�าหนักอันโอ่อ่าสว่างไสวซึ่งห่างออกไปสามสิบก้าว ด้านหน้า

* ซนุซอืเหมีย่ว (ค.ศ. 541 – 682) หมอเทวดาผูม้ชีือ่เสยีงสมยัสยุและถัง ได้รบัขนานนามว่า 'ราชนัโอสถ' 
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ของต�าหนักใหญ่แขวนแผ่นป้ายไม้ไว้ค่อนข้างสูง มีอักษรตัวบรรจง 

แบบข่ายซสูทีองสามตวัค�าว่า 'จิง้อนัซอื' (กองพิทักษ์นครา) บนพ้ืนสดี�า 

ลายอกัษรเส้นหนาหนักแน่นถึงกับเป็นลายมอืของเหยียนเจนิชงิ

เมือ่เข้าในต�าหนัก สิง่ทีเ่หน็เป็นอนัดับแรกคอืโต๊ะทรายผงัเมอืงฉางอนั

ขนาดมหมึา ดนิเหนียวแดงป้ันจ�าลองเป็นก�าแพงเมอืง ข้ีผึง้ตวัต่อป้ันเป็น

ก�าแพงฟางท้ังหนึ่งร้อยแปดฟาง กับถนนใหญ่ย่ีสิบห้าสายเรียงราย 

เป็นระเบียบคล ้ายกระดานหมาก กระทั่ งตรอกโค ้งในฟางกับ 

คลองล�าเลียงและร่องน�้าล้วนแสดงอย่างละเอียด...แน่นอนว่าเขตวัง 

มีแต่ความว่างเปล่า...หัวมุมด้านข้างต�าหนักยังมีนาฬิกาน�้ารูปมังกร

ขนดสี่ชั้นหน่ึงชิ้น จังหวะเดียวกับนาฬิกาน�้าท่ีหน้าประตูซุ่นเทียน

ยามก้มมองโต๊ะทรายนี้ มีนาฬิกาน�้าเสริมช่วย ดั่งก้มมองฉางอัน

จากบนเมฆขาว เห็นสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

ด้านข้างโต๊ะทราย ขุนนางสองคนก�าลังจ้องมองอย่างพินิจ

พิจารณา ผู้อาวุโสผมเผ้าหนวดเคราขาว สวมชุดยาวสีม่วงคอกลม 

แขนเสือ้กว้าง เอวแขวนป้ายแถบปลาทอง* คนท่ีอ่อนวัยกว่าใบหน้ากลม

แต่เลก็ แววเดียงสาแบบเด็กยังไม่หมดไป ทว่าหว่างคิว้กลบัมรีอยเส้นจางๆ 

สามเส้น เห็นชดัเจนว่าเพราะใช้สมองขบคิดมากเกินไป มนัสวมชดุยาว 

สีเขียวแขนเสื้อเล็ก แขวนป้ายแถบปลาเงินที่เอว มือถือแส้ปัดของ 

ส�านกัพรต

พลส่งสารมาถึงเบื้องหน้าขุนนางท้ังสอง ถือแถบไม้รายงาน

ฉะฉาน เสียงก้องกังวานได้ยินท่ัวท้ังโถง "สุนัขป่าเข้าตลาดตะวันตก  

ผ่านสี่แยกแล้ว!"
* ชดุขนุนางในสมยัราชวงศ์ถังมกีารแบ่งแยกสแีละเครือ่งประดบัยศตามล�าดบัขัน้ ขนุนางขัน้สามขึน้ไป

สวมชุดยาวสีม่วงและห้อยแขวน 'ป้ายแถบปลาทอง' ไว้ท่ีเข็มขัด ขณะที่ขุนนางขั้นสี่และห้าสวมชุด 

สีแดงเข้ม แขวน 'ป้ายแถบปลาเงิน'
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พวกขุนนางสีหน้าเรียบเฉย หญิงรับใช้ใบหน้างดงามที่ด้านข้าง 

เดินหน้าหน่ึงก้าว หยิบเคียวไม้ท่ีใช้เล่นตีคลีอันหน่ึงขึ้นมา ผลักตุ๊กตา 

ดินเผาสีด�าตัวหนึ่งบนโต๊ะทรายจากถนนใหญ่นอกตลาดตะวันตกไปใน

ตลาด สอดคล้องกับต�าแหน่งของชุยลิ่วหลางและเฉาพั่วเหยียน

ในห้องโถงเงยีบและกดดนัอยู่ชัว่ครู ่ ชายหนุ่มเอ่ยปากหย่ังถามข้ึน

ก่อน "ผู้ตรวจการเฮ่อ?"

หลังถามซ�้าหลายครั้ง ผู้อาวุโสจึงลืมตาข้ึน "ฉางหยวน จัดวาง

ก�าลังอย่างไร"

ชายหนุ่มย้ิมเล็กน้อย ใช้แส้ปัดชี้ไปยังโต๊ะทราย "ชุยชี่น�าก�าลังไป

ด้วยตัวเอง กองพลหลี่ว์เปินห้าสิบนายแฝงตัวอยู่ในตลาดตะวันตกแล้ว 

รอเพียงลิ่วหลางส่งข่าวออกมา ชุยชี่จะพังประตูเข้าไปจับพวกมันทันที 

วงล้อมด้านนอกมมีอืปราบปูเ้หลยีงเหรนิ* ของอ�าเภอฉางอนัร้อยกว่านาย

เฝ้าอยู่ทุกตรอก ส่วนตลาดตะวันตกทหารเวรยามสามารถปิดตาย 

ท้ังสองประตูทุกเวลา ก�าแพงเหล็กสามชั้น การไล่ล่าครั้งนี้ไร้หนทาง 

หนีรอดแม้แต่น้อย"

หญิงรบัใช้วางตุก๊ตาดนิเผาสแีดงทีละตวัอย่างรวดเรว็ตามต�าแหน่ง

ท่ีแส้ปัดชี้ไป บนโต๊ะทราย หุ่นสีแดงโอบล้อมหุ่นสีด�าเอาไว้แน่นหนา 

ทันทีทันใด

"ลกูสนัุขป่าเหล่านีเ้ข้าใจว่าปลอมตวัเป็นพ่อค้าซูเ่ท่อ ใช้เงนิซือ้คน 

ในเมืองก็สามารถตบตาปิดฟ้าข้ามทะเลส�าเร็จ หารู้ไม่ว่าตั้งแต่ต้น 

จนปลายน้ันพวกเราก�าลังตกปลา ผู ้วางแผนลงมือต่อเป้าหมาย 

ท่ีไร้การป้องกัน ไร้เหตุผลท่ีจะไม่ชนะ" ชายหนุ่มเก็บแส้ปัด เชิดคาง 

เลก็น้อย เห็นชดัว่ามัน่ใจย่ิงนกั ผูอ้าวุโสรับค�าดงัอมืหนึง่ครา หลับตาลง

* ปูเ้หลยีงเหรนิ ชือ่ต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีมอืปราบในสมยัถัง รบัผดิชอบงานป้องกันและปราบปรามเหตุร้าย 

รวมถงึสบืข่าวต่างๆ
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อีกครั้ง ไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธ

เว้นระยะไม่นานนัก พลส่งสารผู ้มีเสียงก้องกังวานว่ิงเข้ามา 

รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของชุยลิ่วหลางกับเฉาพ่ัวเหยียน

"สุนัขป่าผ่านร้านเครื่องอานม้าฝานจี้ มุ ่งไปส่ีแยกตะวันตก 

เฉียงเหนือ!"

"สนุขัป่าผ่านร้านแพรไหมหรอูีซ้นิ เลีย้วขวาเข้าตรอกโค้งเอ้อร์หยุ!"

"สนุขัป่าผ่านสะพานสามข้ามคนู�า้ก่วงทง เลีย้วเข้าถนนข้างตรอกซ้าย

ของตู๋หลิ่วซู่"

หญิงรับใช้ถือเคียวไม้ เลื่อนหุ่นดินสีด�าไปต�าแหน่งที่สอดคล้อง 

ไม่หยุดหย่อน เส้นทางเคลื่อนไหวของเฉาพ่ัวเหยียนปรากฏต่อสายตา

ผูร้บัผดิชอบทัง้สอง ขบวนพ่อค้านีก้�าลงัออกห่างจากย่านคึกคกั เข้าใกล้

ตู๋หลิ่วซู่แถบตะวันตกเฉียงใต้ของตลาดตะวันตก

ตู๋หลิ่วซู่เป็นสถานท่ีที่ตลาดตะวันตกใช้ประหารนักโทษ คนท�า 

การค้ารังเกียจว่าอัปมงคล ส่วนใหญ่จะเลือกอยู่ไกลจากท่ีน่ี ดังนั้น 

รอบด้านผู้คนย่ิงมาย่ิงน้อย

ชายหนุ่มเอียงคอเล็กน้อย "หัวหน้าสวี ละแวกน้ันมีสิ่งปลูกสร้าง

อะไรบ้าง"

ด้านหลังขุนนางท้ังสองคือโต๊ะท่ีกองเต็มไปด้วยม้วนหนังสือต�ารา

ล้อมอยู่สิบกว่าตัว ขุนนางระดับล่างหลายสิบคนต่างก�าลังก้มหน้า 

ง่วนอยู่กับงาน บณัฑิตวัยกลางคนค่อนข้างอ้วนคนหน่ึงได้ยินเสยีงเรยีก 

รบีวางม้วนหนังสอืในมอืลง ว่ิงมาหน้าโต๊ะทราย สายตาของมนัไม่ดีนัก 

จ�าเป็นต้องพิงขอบชะโงกตัวเข้าไปจึงค่อยมองเห็นต�าแหน่งของตุ๊กตา 

สดี�า

หวัหน้าสวีครุน่คดิครูห่น่ึง รบีตอบเหมอืนท่องต�ารา "ตรอกตะวันออก
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เฉียงเหนือหลุมบ่อมาก มีน�้าขัง สร้างโรงเก็บสินค้าไว้เพียงสิบหกโรง  

ด้านข้างติดคูน�้าก่วงทง รัชศกไคหยวนปีท่ีสิบห้าเคยประสบฝนหนัก  

น�้าเอ่อล้น สินค้าของพ่อค้าชาวหูสามคนเสียหาย มูลค่าห้าพันก้วน…" 

ความจ�าของบรุษุผูน้ีน่้าตืน่ตะลงึย่ิง ตอบได้ทนัที ไม่สะดดุแม้เพียงน้อย

ชายหนุ่มตดับทค�าพูดยาวเหยียดของมนั "โรงเก็บของสบิหกโรงนี้ 

รอบๆ มทีางออกหรอืไม่"

"ไม่ ไม่มี แต่ว่า…"

ในเวลาน้ีนีเ่อง พลส่งสารว่ิงเข้ามาในต�าหนักใหญ่อีก หยุดค�าพูดมนั

อกีครัง้ "สนัุขป่าเข้าโรงเก็บสนิค้าป่ิง* หก ยังไม่ออกมา!"

บรรยากาศในห้องถูกข่าวนี้ปลุกเร้า สายตาของทุกคนต่างจ้องมา

ที่โต๊ะทราย

"ท่ีนีเ่อง!" ประกายตาชายหนุ่มเจดิจ้าในบดัดล "ถ่ายทอดค�าสัง่ให้

ชุยชี่เตรียมลงมือ ให้ปู้เหลียงเหรินปิดก้ันด้านนอกโรงเก็บสินค้าทันท ี 

ห้ามทุกคนเข้าออกตลาดตะวันตก ท้ังสองประตูเตรียมพร้อมรับค�าสั่ง"  

ค�าสั่งส้ันเปี่ยมพลังออกจากปากมัน ในน�้าเสียงแฝงแววลิงโลดท่ีปิดบัง 

ไม่อยู่

พลส่งสารจดค�าสั่ง ออกจากต�าหนักอย่างรวดเร็ว สองแขนของ

ชายหนุ่มยันขอบโต๊ะทราย ร่างโน้มไปด้านหน้า มองตุ๊กตาดินเผาสีด�า

พลางพึมพ�ากับตัวเอง

"ข้ากลบัจะรอดวู่าลกูหมาทูเจว๋ียพวกน้ีมาเยือนฉางอนั แท้จรงิแล้ว

คดิกระท�าการใด"

ค�าสั่งถ่ายทอดจากต�าหนักใหญ่จิ้งอันซือไปถึงหอสังเกตการณ์ 

* ชาวจนีก�าหนดล�าดบัไล่เรยีงตามชือ่เรยีกฤกษ์ในแผนภูมก่ิิงฟ้า ได้แก่ จย่า (甲) อี ่(乙) ป่ิง (丙) ติง (丁) 

เทยีบได้กับ ก ข ค ง ของไทย
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18 ฉางอันสิบสองชั่วยาม 1

จากน้ันผ่านรหัสธงชุดต่างๆ ข้ามผ่านถนนใหญ่ไปอย่างรวดเร็ว  

ย้อนกลับไปตลาดตะวันตกที่บนหอสังเกตการณ์ฟากเหนืออีกคร้ัง  

พลเฝ้าระวังจดรหัสธงลงบนแถบไม้ โยนลงไปด้านล่างหอพร้อมตะโกนแจ้ง 

"นายกองชุย รับค�าสั่ง!"

แถบไม้ยังไม่ถึงพ้ืน มือใหญ่ข้างหนึ่งพลันคว้าไว้

ผูค้ว้าแถบไม้เป็นบรุษุฉกรรจ์ร่างสงูใหญ่ หนวดเครารกครึม้ คนผูน้ี้

แขนใหญ่ปานท่อนไม้ มนัคว้าแถบไม้ กวาดสายตามองค�าสัง่อย่างรวดเรว็ 

ลงิโลดทันที หันกลบัมาร้องสัง่ "ท้ังหมดรวมพล!"

กองพลหลี่ว์เปินห้าสิบนายเรียงแถวออกมาจากในห้องเก็บของ 

ข้างกายมนัอย่างรวดเรว็ พวกมนัแต่ละคนสวมเกราะทหารเดนิเท้าสหีมกึ 

ถือหน้าไม้ เอวแขวนดาบเหิงตาว* ที่ด้ามดาบไร้ห่วง สิบคนในกลุ่มนี ้

ยังสะพายธนูยาว ระหว่างการรวมพลไม่มีผู้ใดกล่าววาจา ได้ยินเพียง 

เสยีงฝีเท้าหนกัทึบกับเสยีงหายใจหนักหน่วง

ชุยชี่ใบหน้าเคร่งเครียด กวาดตามองรอบหนึ่ง "เป้าหมายอยู่ที่ 

โรงเก็บสินค้าปิ่งหก โอบล้อมรอจู่โจม พยายามจับเป็น อีกครู่ขอให้ 

ทกุคนตืน่ตัว ใช้ไหวพรบิสกัหน่อย ไม่ว่าผูใ้ดก็อย่าท�าให้กองพลหล่ีว์เปิน 

ขายหน้า!" กล่าวจบโบกมอื ว่ิงน�าไปด้านนอก เหล่าทหารห้าคนหนึง่แถว 

ตามติดอยู่ด้านหลังผู้บังคับบัญชา แรกเริ่มวิ่งเหยาะๆ สักครู่จึงเร่งฝีเท้า

เร็วรี่

พวกมนัผ่านสีแ่ยก เลีย้วเข้าตรอกโค้ง มุง่หน้าไปยงัฟางทศิใต้ของ

ตลาดตะวันตกอย่างคุ้นเคย ผู้คนและพ่อค้าแม่ค้าตามถนนเห็นฝุน่ 

คละคลุ ้งบนถนน ทหารมากมายปานนี้ตะบึงวิ่งมา ต่างตกใจมาก  

ยังไม่ทันสุมหัวกระซิบกระซาบก็มีปู้เหลียงเหรินกลุ่มใหญ่เดินเข้ามา  

* ดาบเหิงตาว หนึ่งในสี่มีดดาบยุคถัง เป็นดาบพกส�าหรับทหาร ปรากฏชื่อตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุย  

อาจมีห่วงคล้องตรงปลายด้ามดาบ แต่โดยมากในกองทัพมักใช้แบบไม่มีห่วง
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ขอให้ร้านค้าปิดประตูชั่วคราว คนเดินถนนก็ถูกเชิญเข้าไปพักในร้าน

ละแวกใกล้เคียง ไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามไปจากที่นี่

ที่ทางเข้าของตลาดตะวันตกทั้งฟากตะวันออกและตะวันตก 

ทหารยามเฝ้าประตูยกดาลท�าจากหินข้ึนจากหลุมแล้ว สามารถ 

ปิดประตูได้ทุกเวลา

วงข่ายใยแมงมมุชัน้แล้วชัน้เล่าถักทอขึน้อย่างรวดเรว็ ธนูแหลมคม

หน่ึงดอกยิงตรงออกไป

หลงัจากเข้าเขตโรงเก็บสนิค้าป่ิงหก ชยุชีส่่งสญัญาณมอืหลายครัง้ 

กองพลหลีว์่เปินทีป่ระสานกันอย่างพร้อมพรกัแบ่งเป็นสามทาง เข้าประชดิ

โรงเก็บปิ่งหกอย่างไร้สุ้มเสียง ปู้เหลียงเหรินปิดถนนรอบบริเวณอย่าง

เงียบเชียบ ที่นี่ยังมีฝูงม้าฝูงสัตว์ของขบวนพ่อค้าผูกอยู่ คนสองสามคน 

เฝ้าอยู่ ปูเ้หลยีงเหรนิเดนิเข้าไปคยุพักหน่ึง คนเฝ้ารบีจงูสตัว์ออกไปไกลๆ

ถึงเวลานี้ โรงเก็บสินค้าปิ ่งหกถูกตัดขาดจากตลาดตะวันตก 

อย่างเด็ดขาดแล้ว

ชุยชี่คุกเข่าหน่ึงข้างอยู่ท่ีมุมก�าแพงดินไม่ไกลจากโรงเก็บสินค้า 

ปลดกระจกป้องกันที่หน้าอกมาแขวนไว้กับปลายดาบ ย่ืนไปด้านนอก

อย่างระมัดระวัง อาศัยภาพสะท้อนจากกระจกป้องกัน มันไม่จ�าเป็น

ต้องชะโงกออกไปดูก็เห็นสภาพด้านในชัดเจน

โรงเก็บสินค้าปิ่งหกเป็นสิ่งปลูกสร้างไม้ ยาวหกสิบก้าว กว้าง 

สี่สิบห้าก้าว เกือบเป็นสี่เหลี่ยม มีทางเข้าเพียงทางเดียว ทั้งสี่ด้าน 

มีช่องระบายอากาศ แต่เล็กมาก คนผ่านไม่ได้ เน่ืองจากบริเวณนี ้

อยู่ใกล้คูน�้า ฤดูร้อนน�้าท่วมบ่อยครั้ง ดังน้ันจึงมีพ้ืนโล่งยกสูง ใช้เสาไม ้

สิบหกต้นรับอยู่ ลักษณะคล้ายสิ่งปลูกสร้างแถบหลิ่งหนาน*

* พื้นที่ภาคใต้บริเวณกว่างโจว-กว่างซี
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หน้าประตูมีชาวหูจมูกโตคนหนึ่งเฝ้าอยู่ เป็นหนึ่งในผู้ติดตาม 

สิบห้าคนของเฉาพ่ัวเหยียน ก�าลังพิงประตูไม้ ก้มหน้าเล่นลูกประค�า

คล้องข้อมือเป็นพักๆ เห็นชัดว่าใจลอย ชุยชี่คะเนระยะธนู หากต้อง 

ลงมือจริงๆ มันมั่นใจว่าสามารถท�าลายประตูเข้าไปภายในชั่วเวลา 

ดีดน้ิวสิบครั้ง

ชุยชี่จ้องไปท่ีทางเข้า กลั้นหายใจ ทุกสิ่งตระเตรียมพร้อมสรรพ  

รอเพียงในโรงเก็บสินค้ามีความเคลื่อนไหว

ข้างในโรงเก็บท่ีก้ันภายในภายนอกด้วยผนังไม้ เฉาพ่ัวเหยียน 

สองมือกอดอกยืนหันหลังให้มุมห้อง หันหน้าสู่ทางเข้า มันปลดหมวก

สักหลาดยอดแหลมสีขาวออกแล้ว เผยให้เห็นเปียใหญ่สีด�า คนอ่ืนๆ 

กระจายไปตามชั้นสินค้า สองสามคนพูดคุยกระซิบกัน แต่ท่ีใช้ไม่ใช่

ภาษาซู่เท่อ หากแต่เป็นภาษาทูเจว๋ีย...แน่นอนว่าชุยลิ่วหลางท่ียืน 

ข้างหน้าต่างแสร้งปั้นหน้าไม่เข้าใจ

ชุยลิ่วหลางถูมือพลางถามย้ิมๆ "เฉากง ผู้ใดหาสถานท่ีนี้ให้ท่าน  

ท่ีน่ีชืน้มาก รอบบรเิวณก็ไม่มร้ีานค้าอาหารอนัใด มสิูใ้ห้ข้าหาทีอ่ืน่ให้ท่าน"

เฉาพั่วเหยียนคล้ายไม่ได้ยินค�าถามนี้ ตอบเย็นชา "พูดเรื่องงาน"

ชยุลิว่หลางก็ไม่ขัดเขนิ "ได้ๆ ท่านมาหาข้าแท้จริงแล้วมเีร่ืองอนัใด 

ตอนน้ีสามารถบอกได้แล้วกระมงั"

เฉาพ่ัวเหยียนดดีน้ิวเปาะหนึง่ ผูต้ดิตามสองคนเดนิเข้ามา กางผืน

ผ้าฝ้ายหนึง่ผนืปลูงบนพ้ืน จนเหน็ตารางกว้างยาวทรงสีเ่หลีย่ม จากนัน้

พวกมันหยิบพู่กันขนสุนัขป่าหนึ่งด้าม แท่งหมึกหนึ่งแท่ง จานฝนหมึก 

หนึง่ใบออกมา ชยุลิว่หลางชะงกั ไม่รูอ้กีฝ่ายมเีจตนาใด หรือว่าจะเปิดสอบ

จอหงวนเขียนโคลงกลอนที่นี่?
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มันมองผืนผ้าฝ้ายเหลืองแข็งนั้นอีกครั้ง มิอาจไม่สูดลมหายใจ 

หนาวเหนบ็อย่างหวัน่หวาด บนผ้าวาดเส้นตัง้เส้นขวางช่องตารางถ่ีแน่น

นับไม่ถ้วน เป็นแผนที่หนึ่งร้อยแปดฟางแห่งฉางอัน ทว่าแผนที่นี้หยาบ 

มากเกินไป เพียงวาดเค้าโครงฟางกับชือ่

"สิ่งน้ีมีเฉพาะในพระคลังลับวังหลวงเท่าน้ัน ราษฎรผู้ใดลอบเก็บ

ส่วนตวั โทษถึงตาย!"

เฉาพ่ัวเหยียนหรี่ตา "…เจ้าไม่กล้า?"

ชุยลิ่วหลางหัวเราะฮ่าๆ ถอยหลังหนึ่งก้าวนั่งขัดสมาธิบนพ้ืน  

"หากข้าไม่กล้าก็ไม่น�าพวกท่านเข้าตลาดตะวันตกแล้ว คิดร�่ารวย 

สูงศักดิ์ต ้องเสี่ยงภัยแสวงหา ท�าอาชีพเย่ียงข้า มีสักก่ีคนที่ใส่ใจ 

กฎหมายต้าถัง มาสิ หมึกพู่กันรอท่า พวกท่านคิดวาดอันใด"

"ข้าต้องการให้วาดจุดส�าคัญทั้งประตูลับ ทางน�้าใต้ดิน ซอกแคบ

ระหว่างก�าแพง...บรรดานี้ทั้งหมดบนแผนที่ฟางของฉางอันผืนนี้"  

เฉาพ่ัวเหยียนเน้นทีละค�า

ชยุลิว่หลางรบัค�าพลางครุน่คดิเรว็รี ่ สภาพตวัเมอืงฉางอนัซบัซ้อน  

ไม่ง่ายดายเพียงถนนย่ีสบิห้าสายแนวต้ังแนวนอนเท่าน้ี ระหว่างแต่ละฟาง

มทีางน�า้ทางบก ระหว่างแต่ละก�าแพงมซีอก ใต้สะพานมร่ีองน�า้ ข้างเนนิ

มแีนวคนัดิน แต่ละส่วนเชือ่มต่อกนัและเป็นตาข่ายได้อย่างไร เชือ่มต่อไป

ท่ีใด คนฉางอนัส่วนใหญ่ชาตนิีก็้ไม่อาจเข้าใจชดัเจน

หากมีแผนท่ีสมบูรณ์ถ้วนเย่ียงน้ีอยู่ในมือสักฉบับ ย่อมล่วงรู ้ 

สภาพต่างๆ ของเมอืงฉางอันกว่าครึง่ ไปมาได้ดัง่ใจ ดทู่าเป้าหมายของ

คนทูเจว๋ียเหล่าน้ีไม่เล็ก…

คนผูห้น่ึงล้วงถุงหนังออกมา เทน�า้สะอาดเลก็น้อยลงบนจานฝนหมกึ 

สักครู่เดียวก็ฝนได้น�้าหมึกจางๆ ชุยลิ่วหลางเลียปลายพู่กันขนสุนัขป่า  
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จุม่หมกึ ยกพู่กันวาดลงไปหลายขดี ทว่าพลนัหยุดมอื "เฉากง ท่านไม่ใช่ 

คนภาคกลาง ไม่คุน้กับผ้า ผ้านีไ้ม่เหมาะ นีเ่รยีกผ้าอ้ิงหวง ใช้ตดัเย็บเส้ือผ้า

เหมาะสม หากใช้เขยีนหมกึกลบัไม่ซมึนัก มสิูใ้ห้ข้าไปซือ้กระดาษเซวยีนจือ่ 

อย่างดกีลบัมา…"

"ห้ามออกไป" เฉาพ่ัวเหยียนปฏิเสธเด็ดขาด

ชุยลิ่วหลางส่ายหน้า ยกพู่กันเริ่มวาด เพ่ิงวาดมุมหน่ึงของเมือง

ฉางอันเสร็จ มันเงยหน้ากล่าวอีก "เมืองฉางอันใหญ่เกินไป ถ้าวาด 

รายละเอียดท้ังใหญ่ท้ังเล็กลงไป สามวันสามคืนก็วาดไม่ส�าเร็จ เฉากง 

ท่านจะน�าแผนทีน่ีไ้ปท�าอะไร ถ้าข้าเข้าใจแล้วย่อมวาดละเอียดและย่อได้"

เฉาพ่ัวเหยียนตัดบท "นี่ไม่เก่ียวกับเจ้า"

ชุยลิ่วหลางผายมือทั้งสองออก "ท่านต้องการให้ข้าเติมแผนท่ี 

เมืองฉางอันเสร็จสิ้นในสองชั่วยาม ทว่าจะน�าไปใช้อย่างไรกลับไม่ยอม

บอก...ขออภัย ไม่อาจวาดได้"

เฉาพ่ัวเหยียนได้ยินวาจายาวเหยียดเหล่านี้ก็เดือดดาลมาก  

สาวเท้าเข้าหาชุยลิ่วหลาง ย่ืนมือบีบคอมัน

ชยุลิว่หลางลงัเลครูห่น่ึง ไม่หลบหลกี มนัรู้ว่าคนของจิง้อนัซอือยู่ที่

ด้านนอก เพียงร้องตะโกน คนทเูจว๋ียเหล่านีไ้ม่อาจหนีรอดแม้สกัหน่ึงคน 

ทว่าหากท�าเช่นน้ี หยาดเหงื่อหยาดเลือดท่ีทุ่มเทไปย่อมสูญสิ้นเปล่า  

มนัยอมเสีย่งว่าเวลาน้ีเฉาพ่ัวเหยียนเพียงข่มขู ่ ยังไม่ได้แผนท่ีฟาง ย่อม 

ไม่ลงมอืจรงิ

เพียงลวงอีกสักคราสองครา ย่อมล่วงรู ้เป้าหมายแท้จริงของ 

พวกมันได้

เฉาพ่ัวเหยียนคลายมือท่ีบีบล�าคอชุยลิ่วหลาง ชุยลิ่วหลาง 

ลอบดีใจ รู้ว่าตัวเดิมพันถูกแล้ว เฉาพ่ัวเหยียนค้างอยู่ในท่านั้น พลัน
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เอียงคอมองออกไปทางนอกหน้าต่าง คล้ายก�าลังเงี่ยหูฟัง ชุยลิ่วหลาง

ตื่นเต้นอยู่บ้าง หรือว่าคนของกองพลหลี่ว์เปินเลินเล่อกระท�าเสียงดัง 

อันใด มันรีบถามว่า "เฉากง มีอะไร"

"ได้ยินอะไรหรือไม่" เฉาพ่ัวเหยียนชี้ไปยังนอกหน้าต่าง

ชุยลิ่ วหลางเงี่ยหูฟ ัง  ด ้านนอกเงียบย่ิงนัก มันส ่ายหน ้า 

อย่างเลื่อนลอย "ไม่มีเสียงอะไรแม้แต่น้อย"

"ใช่ ไม่มีอะไรแม้แต่น้อย" เฉาพ่ัวเหยียนย้ิมชั่วร้ายเย่ียงสุนัขป่า 

ในทุ่งเถ่ือน น้ิวมือเค้นแรงทันที "เมื่อครู ่ตอนเข้ามา เห็นชัดเจนว่า 

ด้านนอกผูกสัตว์ไว้หลายตัว ผู ้คนคึกคักนัก ตอนนี้กลับไม่มีแม้แต่ 

เสียงม้าร้อง"

พอได้ยินค�านี้ สีหน้าชุยลิ่วหลางแปรเปลี่ยนรุนแรง ตอนแรก 

ตื่นตกใจ จากนั้นเพราะลมหายใจขาดห้วง

ชุยชี่รอคอยอยู่ด้านนอก กระวนกระวายมากกว่าเดิม ทางด้าน 

โรงเก็บสินค้าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ทว่ายังคงรู้สึกว่าบางอย่าง 

ผดิปกติ มนัเป็นทหารเจนศึก ท่ีผ่านมาสญัชาตญาณของตนมกัแม่นย�า

มาก

มันใช้ปลายดาบยื่นกระจกป้องกันออกไปอีกครั้ง ครั้งนี้มุ่งไปยัง

หน้าต่างของโรงเก็บสนิค้าป่ิงหก ช่องเลก็มาก บนกระจกพอจะเหน็เพียง

เงาร่างคนส่ายไหวไปมาเท่านัน้ ทันใดน้ันร่างหนึง่หายไปจากข้างหน้าต่าง 

พร้อมกับเสียงดังตึงคล้ายสิ่งของหนักๆ ล้มกระแทกพ้ืน

ไม่ได้การ! หัวใจชุยชี่พลันเต้นรุนแรง มันดึงดาบเหิงตาวกลับมา

ทันที ตะโกนสั่ง "ทลายประตู! เร็ว!"

กองพลหลีว์่เปินประจ�าต�าแหน่งรบพร้อมแต่แรกแล้ว เมือ่มคี�าสัง่ 
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ศรแปดดอกยิงออกจากสามทิศ ปักชาวทูเจว๋ียท่ีเฝ้าประตูกลายเป็น 

ตัวเม่นทันที ในเวลาเดียวกันนั้น ทหารสองนายพุ่งผ่านข้ันบันไดไม ้

หน้าประตู ทะยานข้ามศัตรูที่ร่างระทวยล้มลง ใช้ไหล่หนาบึกบึนชน 

บานประตอูย่างหนักหน่วง

บานพับไม้ไผ่ทานแรงอัดไม่ได้ แตกทลายเสียงดังโครมทันที  

ร่างทหารพร้อมทั้งบานประตูล้มเข้าข้างใน ที่ด้านหลังพวกมัน ทหาร 

อีกสองนายก้าวข้ามร่างพวกพ้อง พุ่งเข้าด้านในโดยไม่ลังเล หน้าไม้ 

ในมือยิงเข้าด้านในเป็นระลอกแรก จากนั้นย่อร่างลงทันที บัดนี ้

ทหารสองนายที่หมอบอยู่แทบพ้ืนพลิกร่างลุกข้ึนแล้ว ยกบานประตูข้ึน 

ใช้ต่างโล่ชั่วคราว คอยคุ้มกันให้พวกเดียวกันมีเวลาขึ้นสายหน้าไม้

การเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นจนจบนี้ต่อเนื่องไม่ขาดตอน เหมือน

ฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วน

ชาวทูเจว๋ียหลายคนท่ีอยู่ใกล้พวกทหารท่ีสุดร้องค�ารามกระโจน 

เข้ามา ทว่าต้องล้มคว�่ากับพ้ืนทันที แผดร้องเจ็บปวดโหยหวน ธนูยาว 

สามดอกยิงมาจากท่ีไกลออกไป ลกูศรหัวเหล็กยาวสองฉือ่พุ่งผ่านช่องเล็ก

ของโรงเก็บสนิค้าปักต้นขาของพวกมนัอย่างแม่นย�า

การจู่โจมรอบนี้ช่วงชิงเวลาได้เพียงพอแล้ว ทหารอีกส่วนหน่ึง 

ถือหน้าไม้บกุเข้าโรงเก็บสนิค้า รกุประชดิหน้าพร้อมร้องตะโกน "ก้มลง! 

ก้มลงแล้วจะไว้ชีวิต!"

ทว่าชาวทูเจวี๋ยคล้ายฟังไม่เข้าใจ กรูกันออกจากมุมชั้นสินค้า  

พวกมนัร้องเรยีกชือ่ข่าน มอืหมดัเท้าเปล่าพุ่งเข้ามา ส�าหรบักองพลหลีว์่เปิน

แล้วคนเหล่านี้ไม่ต่างจากเป้ามีชีวิต ภายในโรงเก็บสินค้าพลันบังเกิด 

เสยีงหนกัทบึของโลหะช�าแรกเข้าในเนือ้มนุษย์กบัเสียงแผดร้องโหยหวน

ดงัไม่ขาดสาย
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ฝ่ายทหารกลบัไม่รบีร้อนรกุคืบหน้า สามคนหน่ึงหมู ่คุ้มกันให้แก่กัน 

คบืไปข้างหน้าช้าๆ เพียงชาวทเูจว๋ียปรากฏตวัก็จะถูกศรหลายดอกปักร่าง

ทันที

ค�าสั่งที่เหล่าทหารได้รับมาคือพยายามจับเป็น ดังนั้นจึงพยายาม

ยิงจุดไม่ถึงชีวิต ทว่าสุนัขป่าในทุ่งเถ่ือนที่ส้ินหวังเหล่านี้ไม่กลัวตาย  

แม้หลงเหลอืเพียงหน่ึงลมหายใจก็จะโต้กลบั ทหารหลายนายเน่ืองเพราะ

ไม่สามารถฆ่าได้ เกิดลังเลชั่วครู่ จึงถูกโจมตีบาดเจ็บ บางคนถึงตาย  

ส่วนคนทูเจว๋ียเหล่าน้ันถึงแม้จะไร้แรงตอบโต้ กลบัจะฆ่าตัวตายโดยไม่ลงัเล

ทันที

ท้ังบริเวณกลับคืนสู่ความเงียบอย่างรวดเร็ว หลงเหลือเพียงศพ

ทอดร่างระเกะระกะบนทางเดินกับชั้นไม้ หลังจากจ่ายค่าตอบแทน 

ด้วยชวีติทหารสามนาย ในทีส่ดุกองพลหล่ีว์เปินจงึควบคมุโรงเก็บสนิค้า

ได้ท้ังหมด

เหล่าทหารยังคงต่ืนตัวระมัดระวัง ไล่ตรวจค้นไปทีละชั้นสินค้า 

อย่างระมัดระวัง ทันใดนั้นชาวทูเจว๋ียที่เดิมทีทอดร่างอยู่บนพ้ืนคนหน่ึง 

พลันทะลึ่งตัว กระโดดเข้าหาทหารคนที่ใกล้ตัวที่สุด ทหารผู้น้ันไม่ทัน 

ระวังตวั ถูกมนัรดัเอว ทัง้สองกอดรดัฟัดเหว่ียงกัน ชาวทูเจว๋ียอ้าปากกว้าง 

กัดจมูกอีกฝ่าย ทว่ามันชะงักกะทันหัน ร่างหงายกระแทกพ้ืน ศรสีด�า 

ปักเข้าท้ายทอย

สุดปลายทางเดิน สหายศึกของผู ้ ถูกโจมตีถือหน้าไม้เปล่า  

แขนห้อยลงช้าๆ ประกายตาตืน่ตกใจ เดิมมนัควรละเว้นชวิีตชาวทูเจว๋ีย 

ทว่าเพ่ือนร่วมรบตกอยู่ในอันตรายท�าให้มันลืมค�าสั่ง

"เจ้าโง่! ข้าสั่งเจ้าไว้อย่างไร!"

ชุยชี่ชิงหน้าไม้ของทหารผู้นั้นมา ตบหน้าหน่ึงฉาด ใบหน้าด�า
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คล้ายฉาบสีตะก่ัวเทาคล�้าหมองไร้ประกายทันที

ทลายประตูใช้เวลาเพียงชัว่เวลาดีดนิว้สบิครัง้ สงัหารศตัรทูัง้หมด

ภายในชั่วเวลาดีดนิ้วย่ีสิบหกครั้ง เทียบบรรดากองพลองครักษ์ประจ�า

นครหลวง นับเป็นผลงานเย่ียมยอด ทว่าชาวทูเจว๋ียดุร้ายย่ิงนัก ถึงกับ

ไม่ทิ้งไว้แม้สักหนึ่งชีวิต น่าเสียดาย น่ีไม่ใช่ผลที่เบื้องบนต้องการ

ชุยชี่เดินฉุนเฉียวไปตามทางเดิน กวาดตามองศพเหล่าน้ัน นิ้วมือ

กุมด้ามดาบอย่างกระวนกระวายแต่แล้วก็คลายออก ทันใดน้ัน 

มนัพลนัสะดดุ ตะลงึตาค้าง ก้าวพรวดไปสองก้าว ด้านหน้าเป็นศพของ 

ชุยลิ่วหลาง

สองตาเหลือกลาน ล�าคอปรากฏรอยน้ิวชัดเจน ไม่ต้องชันสูตร 

ก็รู้ว่าถูกบีบคอตาย

"ท่านพ่ี!"

ชุยชี่ร้องค�ารามอย่างโศกเศร้า คุกเข่าข้างเดียวบนพ้ืน คิดก้มลง

ไปกอดคนตาย ท้ังสองใบหน้าละม้ายคล้ายคลึง เป็นพ่ีน้องฝาแฝด

นั่นเอง น่าเสียดายหนึ่งในนั้นไม่อาจลืมตาอีกแล้วชั่วนิรันดร์

"หากข้าออกค�าสั่งเร็วข้ึนกว่านี้อีกสักชั่วดีดนิ้วสามครั้ง…หากข้า

ทลายประตูด้วยตนเอง…" ความส�านึกเสียใจดั่งฝูงมดรุมกัดแทะหัวใจ

ของชยุชี ่นิว้มอืของมนัสัน่รนุแรง เกือบจบัมอืพ่ีชายไว้ไม่อยู่

กองพลหลี่ว์เปินว่ิงเข้ามา เห็นสีหน้าหัวหน้าก็ไม่กล้าเข้าใกล้นัก 

ชุยชี่หันหน้ามาดู ใช้สายตาถามมัน ทหารนายหนึ่งรีบยืนตรงแน่ว  

"เมื่อครู่ตรวจนับศพเสร็จสิ้น ทั้งหมดสิบห้าศพ"

ตัดชุยลิ่วหลางออก มีชาวทูเจว๋ียเข้ามาในโรงเก็บสินค้าทั้งหมด

สิบหกคน หรือหมายความว่าตอนนี้ยังจับไม่ได้อีกหน่ึงคน? หลังจาก

แยกแยะ น่าจะเป็นเฉาพ่ัวเหยียนตัวหัวหน้า ชุยชี่สูดหายใจแรงๆ  
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เฮือกหนึ่ง ผุดลุกขึ้นยืน ดวงตาเหมือนมีเปลวไฟพวยพุ่ง

"ค้น!" มันตวาดสั่งการด้วยใบหน้าเคร่งเครียด

โรงเกบ็สนิค้าไม่ใชบ่า้นพกัอาศยั เปน็โรงใหญ่ ไมก่ัน้แบ่งสดัส่วน 

ตรงกลางมีชั้นสินค้าท�าด้วยไม้ ชุยชี่เดินตรวจหาในโรงเก็บสินค้า 

หลายรอบ ไม่พบสิ่งผิดปกติใด สถานที่โล่งแจ้งเช่นนี้ทอดตามองไป 

มันจะซ่อนตัวท่ีใดได้ หรือว่าคนผู ้นี้รู ้คาถาอาคมอันใดจึงสามารถ 

ผ่านทะลุก�าแพงได้?

ชุยชี่พลันรู ้สึกเหนือหัวมีสายลมเย็นเล็กน้อย มันหยุดเท้า รีบ 

เงยหน้าฉับพลัน นัยน์ตาหรี่เล็กทันที เหนือศีรษะเป็นฝาปิดท�าจากไม้

ขนาดปากบ่อน�้า ฝาปิดเอียงอยู่บ้างเล็กน้อย เผยให้เห็นท้องฟ้าสีคราม

แถบหน่ึง

ถึงกับมีช่องระบายลมอยู่ท่ีนี่! 

ส่วนหลังคาของโรงเก็บสินค้าปิ่งหกเป็นโครงสร้างแผ่นไม้ซ้อน  

ดงัน้ันไม่มผีูใ้ดคาดคดิว่าหลงัคาถึงกับมช่ีองระบายลม ว่ากันโดยปกตแิล้ว

มีเพียงบ้านหลังคาเรียบจึงออกแบบเช่นนี้

นี่อาจเป็นผู้ใช้งานก่อนหน้าน้ีสักคนลอบเปิดช่องนี้เอง ไม่แจ้ง 

ต่อนายตลาดตะวันตก ชุยชี่ก่นด่าอย่างแค้นใจ สั่งคนน�าบันไดมา  

จากนั้นบรรจุศรที่ดึงหัวโลหะออก ความคั่งแค้นยังไม่ท�าให้ชุยชี่สูญเสีย

สตปัิญญา น่ีเป็นคนสดุท้าย ต้องให้มนัมชีวิีตอยู ่ ไม่เช่นนัน้แผนทัง้หมด

ย่อมล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

รอบบริเวณโรงเก็บสินค้าบัดน้ีมีแต่ทหารหลี่ว ์เปิน มาตรว่า 

เฉาพ่ัวเหยียนหนีข้ึนหลังคาก็ยังคงไร้ทางรอดเช่นกัน ย่อมประดุจ 

จับตะพาบในไห

ชยุชีห่วาดกลวัจะเกิดเรือ่งผดิพลาดข้ึนอกี ปีนข้ึนบนัไดด้วยตนเอง
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ไปจนถึงบนสุด ขณะชุยชี่ก�าลังจะผลักเปิดฝาไม้ ทันใดน้ันรู้สึกถึง 

รังสีมัจจุราช มันรีบหดหัวกลับ ท่อนไม้ติดตะปูเฉียดผ่านหนังหัวไป  

มนัยกหน้าไม้ยิงสวนทันที เสยีงดงัฉกึคล้ายปักเข้าสิง่อนัใด ชยุชีด่ใีจมาก 

ใช้ท้ังมือทั้งขารีบปีนขึ้นไป ทว่ากลับพลาดท่า ถูกสายรัดเอวฟาดเข้าที่

ตาซ้ายอย่างไม่ทันระวังตัว

สายรัดเอวน้ีท�าจากหนังวัวต้มจนแข็งมาก ชุยชี่เจ็บปวดมึนงง  

หัวสายรัดเอวมีขอทองแดงตัวเล็ก เมื่อดึงกลับก็เก่ียวแก้มมันเป็น 

แผลยาวมากสายหนึ่ง ถูกลอบโจมตีครั้งน้ีกลับกระตุ้นความห้าวหาญ

ของชุยชี่ มันไม่ถอยแต่กลับรุกคืบหน้า พลิกมือคว้าจับสายรัดเอว 

ออกแรงดึง ทะลึ่งกายขึ้นบนหลังคา

ยังไม่ทันยืนมั่นคง มันพลันรู้สึกสายรัดเอวหย่อนคลาย รู้ทันทีว่า 

ฝ่ายตรงข้ามคลายมอืออกแล้ว ชยุชีเ่สยีสมดลุ ลนลานป่ายแขน ทุลกัทเุล

กว่าจะยืนได้มัน่คงอกีครัง้ จงัหวะนีม้นัได้ยินเสยีงเท้าย�า่บนแผ่นกระเบือ้ง

ดังเปรื่องปร่างไม่ขาดสายก่อนจะเป็นเสียงกระโดดตุ้บ เสียงหนักทึบ 

ดังมาแต่ไกล ตามด้วยเสียงน�้าดังซ่า

เสยีงนีป้ระหลาดอยู่บ้าง ไม่เหมอืนเสยีงตกบนพ้ืนดนิ ชยุชีร้่อนใจ

มาก ตาซ้ายของมันปวดบวมมองไม่ชัดเจน ทว่าสมองยังแจ่มใส มัน 

รูต้วัแล้วว่าตนเองกระท�าเรือ่งผดิพลาดใหญ่หลวง

ด้านข้างโรงเก็บสนิค้าป่ิงหกมคีนู�า้ก่วงทงตดิก�าแพงฟาง คนู�า้สายน้ี

เมื่อหนึ่งปีก่อนถูกขยายใหญ่ขึ้น ใช้เป็นคลองล�าเลียงส�าหรับขนไม้ 

จากเทอืกเขาฉนิหลิง่ ดงันัน้จงึลกึมาก น�า้ก็มาก กว้างจนเดินเรอืได้ ยามนี้

เดอืนอ้ายน�า้ในคยัูงไม่ละลาย ชัน้น�า้แขง็บางๆ ปกคลุมด้านบน ราบเรียบ

ราวกับผิวถนนจูเชว่ีย ไม่มีก�าลังทหารจัดวางท่ีประตูน�้าแม้แต่น้อย... 

แผนก่อนหน้าน้ีชยุชีก็่จดัวางก�าลงัเฉพาะทางบก ถึงกับลมืเลอืนเรือ่งนี้
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ที่มันได้ยินเป็นเสียงเฉาพ่ัวเหยียนกระแทกตัวใส่ผิวน�้าแข็ง  

ตกลงไปในคูคลองนั่นเอง

คูน�้าก่วงทงไหลออกจากตลาดตะวันตกไปบรรจบกับคูหย่งอัน  

คชูงิหมงิ เชือ่มไกลออกไปถึงคหูลงโส่วกับคนู�า้เขตพระราชฐาน ไหลผ่าน

เขตฟางต่างๆ มากถึงสามสิบกว่าแห่ง ผ่านพ้ืนที่กว่าครึ่งเมือง... 

หรือกล่าวได้อีกอย่างว่าเพียงเฉาพ่ัวเหยียนด�าน�้าผ่านประตูน�้าของ 

ตลาดตะวันตกก็สามารถหนีออกจากวงล้อมอย่างง่ายดาย จะข้ึนฝ่ังท่ีใด

ก็ได้ท่ัวทั้งเมือง

ชุยชี่แค้นใจอยากตบหน้าตนเองสักฉาด ความผิดพลาดนี้ช่างโง่

บัดซบย่ิงนัก

ยามร้อนใจ มันทะยานร่างลงไปในร่องน�้าด้านล่างทันที กลับ 

ลืมไปว่าบนร่างสวมเกราะหมิงกวงท่ีหนาและหนัก พลันเมื่อสองเท้า

กระทบผวิน�า้แขง็ ผวิน�า้แข็งกแ็ตกออก ฉดุร่างนายกองผูน้ี้ลงใต้น�า้ทันที

ก่อนจมลงในน�้า ตาขวาของมันเหลือบเห็นฟองน�้าสายหนึ่งพุ่งไป

ทางประตนู�า้เรว็รี่

ระหว่างร่องน�้ากับโรงเก็บสินค้ามีพนังตลิ่งสูงมากก้ันอยู่ กองพล 

หลี่ว์เปินได้แต่อ้อมไปอีกด้านหน่ึง เสียเวลาไปไม่น้อย จากน้ันพวกมัน 

พากันถอดเสื้อเกราะพุ่งลงน�้า ช่วยกันคนละไม้คนละมือลากหัวหน้า 

ข้ึนฝั่ง เสียเวลาไปเพราะเหตุนี้ เฉาพ่ัวเหยียนก็หายลับไปอีกด้านของ

ประตูน�้าแล้ว

ชุยชี่ถูกช่วยขึ้นมาบนสันตลิ่ง นอนฟุบอาเจียนน�้าเย็นออกมา 

ค�าใหญ่ ค�าแล้วค�าเล่า สหีน้าเขียวคล�า้ ในมอืมนัยังก�าสายรดัเอวหนงัววั

ติดขอทองแดงเส้นหน่ึง

น่ีคือสิ่งเดียวท่ีได้จากปฏิบัติการไล่ล่าครั้งน้ี
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บรรยากาศในต�าหนักจิง้อนัซอืบบีอดั แต่ละคนต่างมอืเบาเท้าเบา 

ไม่กล้าส่งเสียงดัง ท้ังเกรงท้ังกลัวจะท�าให้ผู้บังคับบัญชาที่สีหน้าย�่าแย ่

ทัง้สองเดือดดาล

ไม่ว่าผู้ใดล้วนคาดคิดไม่ถึง การจับกุมที่มั่นใจเต็มที่ครั้งนี้ถึงกับ

ปล่อยให้เป็ดที่ต้มสุกแล้วบินหนีไปได้ การจู่โจมเมื่อครู่สมบูรณ์มาก  

ทว่าไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ไม่มีคนมีชีวิตสักคนหลงเหลือ

ชุยชี่คุกเข่าข้างเดียวอยู่หน้าต�าหนัก ท่ัวร่างเปียกปอนยังไม่ทัน 

เช็ดแห้ง หยดน�้าก่อเกิดคราบน�้ากระจัดกระจายอยู่บนพ้ืน หลังจาก 

เฉาพั่วเหยียนหนีไปแล้ว มันถูกเรียกตัวกลับจิ้งอันซือโดยด่วน  

ผู้บังคับบัญชาร้อนใจอยากรู้ว่าขั้นตอนใดกันแน่ที่บังเกิดปัญหา อีกท้ัง

รหัสธงของหอสงัเกตการณ์ไม่สามารถถ่ายทอดข้อมลูซบัซ้อนมากเกินไป 

มันจึงได้แต่เดินทางมาด้วยตนเอง

อยู่ต่อหน้าหัวหน้าจเรและผู้บัญชาการกองจิ้งอันซือ ชุยชี่ไม่กล้า

ปิดบัง คุกเข่าอยู่บนพ้ืนบอกเล่าเรื่องทั้งหมดแต่ละช่วงอย่างละเอียด 

เล่าจบแล้วก้มหน้า รอฟังค�าตัดสิน ผู้อาวุโสสะบัดแขนเสื้อครั้งหนึ่ง  

ทอดถอนใจยาวมาก "แรกคิดเชิญท่านลงโอ่ง* ท�าไปท�ามาบัดนี้ 

กลับกลายเป็นชักน�าสุนัขป่าเข้าห้อง** เสียแล้ว…"

ทกุคนล้วนรูค้วามส�าคญัร้ายแรงของค�าพูดนีด้ ี เมือ่ครู่เฉาพ่ัวเหยียน

เผยให้เหน็ความโหดเห้ียม เจ้าเล่ห์และพลกิแพลงรับสถานการณ์ดเีย่ียม 

ชาวทเูจว๋ียทีอ่นัตรายเยีย่งน้ีบกุเข้าเมอืงฉางอนัก่อนหน้าเทศกาลซัง่หยวน 

ไม่ว่าผูใ้ดล้วนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจากนีไ้ปจะบงัเกิดเรือ่งอันใดอีกบ้าง

ทีส่�าคญัย่ิงกว่าน้ันคอืเกือบจะพูดได้ว่าตลอดทางทีผ่่านมา สนุขัป่า

* เชิญท่านลงโอ่ง ส�านวนจีน หมายถึงใช้กลยุทธ์ตอบโต้แบบเดียวกัน ในที่น้ีคือฝ่ายทูเจว๋ียคิดลอบ 

เข้าเมือง ทางการก็ซ้อนแผนหลอกจับ

** ชักน�าสุนัขป่าเข้าห้อง ส�านวนจีน หมายถึงน�าพาคนไม่ดีหรือศัตรูเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเอง
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ฝงูนีถู้กกองพิทักษ์นคราชกัน�าเข้ามาเอง ความรบัผดิชอบนีห้ากสบืสาว 

เอาความ ผูใ้ดก็แบกรบัไม่อยู่

"ผู้น้อยส่งคนตามล่าตลอดล�าน�้าแล้ว" ชุยชี่เสริมอย่างระมัดระวัง 

หวังจะลดความละอายใจเนื่องจากท�างานผิดพลาดลงได้บ้าง

ชายหนุ่มสีหน้าเขียวคล�้า สะบัดแส้ปัดครั้งหนึ่ง "คนน้อยเพียงนี้

ท�าอนัใดได้! เจ้าก็รูว่้าคกู่วงทง หย่งอนั ชงิหมงิ หลงโส่วเหล่านีย้าวเท่าไร 

เรยีกพลเฝ้าระวังกับพลประจ�ายามท่ีถนนกับร้านค้าต่างๆ กลบัมาให้หมด 

ปิดตายทุกฟาง ค้นทีละฟาง!"

"ฉางหยวน แส้ปัดมิใช่ใช้ฟาดคนหรอกนะ" ผู้อาวุโสยกฝ่ามือขึ้น  

ห้ามมันไว้อย่างอ่อนโยนทว่าเด็ดเด่ียว "เมื่อครู่ปิดตายตลาดตะวันตก 

ครึ่งชั่วยามคล้ายจะละเมิดกฎแล้ว หากจะปิดเมืองค้นหาอีกครั้ง  

ทัง้ฉางอนัต้องวุ่นวายโกลาหล...มหิน�าซ�า้วันน้ีเป็นเทศกาลโคมไฟซัง่หยวน 

ตอนนี้บนถนนก�าลังตกแต่งประดับโคมไปทั่วทุกแห่ง หากเคลื่อนไหว 

ใหญ่โต กระท่ังฝ่าบาทก็คงเอาเรือ่ง"

ชายหนุ่มยังคิดโต้แย้ง "ผู ้ตรวจการเฮ่อไม่เข้าใจเร่ืองน้ี ท่านรู ้

หรือไม่ว่าพวกเฉาพั่วเหยียนสิบหกคนน้ีเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้าเมืองมา 

พวกมันมีพรรคพวกที่ลอบเข้าเมืองมาก่อนหน้านี้จ�านวนมากแล้ว หาก

ไม่รีบสืบให้รู ้จุดประสงค์ของชาวทูเจว๋ียโดยเร็วท่ีสุด เกรงว่าฉางอัน 

จะประสบมหันตภัย"

น�้าเสียงของมันจวนเจียนเข้าขั้นไร้มารยาท แต่ผู ้อาวุโสกลับ 

หามีโทสะไม่ ย่ืนนิ้วออกมาหน่ึงนิ้ว ชี้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

อนัเป็นต�าแหน่งทีต้ั่งวังหลวง "ข้ามไิด้บอกว่าจะไม่ใส่ใจไยด ีทว่าจบักุม

โดยเปิดเผยมิอาจกระท�าเด็ดขาด ไม่สามารถท�าให้ท่านผู้นั้นเดือดร้อน 

ไปด้วย"
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เมือ่ได้ยินผูอ้าวุโสอ้างถึง 'ท่านผูน้ั้น' ประกายตาชายหนุม่อบัแสง 

ลงเลก็น้อย มนันิง่เงยีบครูห่นึง่ ทนัใดน้ันพลนัฉายแสงแผดร้อนรนุแรงย่ิง

อกีครัง้ "ในเมือ่ผูต้รวจการเฮ่อเห็นว่าไม่อาจกระท�าโดยเปิดเผย ถ้าเช่นนัน้

หากข้าส่งยอดฝีมอืเพียงไม่ก่ีคนออกไปลอบจบักุมเล่า"

ผู้อาวุโสลูบเคราคล้ายก�าลังลังเลต่อข้อเสนอแนะนี้

ชุยชี่ได้ยินวาจานี้ เงยหน้าร้องเสียงดังทันใด "ผู้น้อยรู้ว่าตนเอง

กระท�าผิดพลาดใหญ่หลวง ไม่คิดขอเว้นโทษ เพียงขอสังหารศัตร ู

ด้วยมือตัวเอง ล้างแค้นให้พ่ีชาย" วันน้ีล้มเหลว มันผิดพลาดซ�้าซ้อน 

หากไม่อ้างเรื่องล้างหน้ีเลือดให้พ่ีชาย สร้างผลงานชดใช้โทษ เกรงว่า

ชะตากรรมต้องย�่าแย่ย่ิงนัก

ทว่าชายหนุ่มกับผู้อาวุโสล้วนส่ายหน้าพร้อมกัน

ราษฎรในฉางอันมีเกือบร้อยหมื่นคน ทั้งชาวฮั่นชาวหู หมู่ขุนนาง

แลเก้าลัทธิ มากมายหลายกลุ่มอ�านาจอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นวังน�้าวน 

ทัง้เปิดเผยทัง้ปกปิดซบัซ้อน ชยุชีเ่พ่ิงมารบัต�าแหน่งท่ีฉางอนัเมือ่ครึง่ปีก่อน 

ออกศึกสังหารศัตรูมิมีปัญหา หากหวังให้มันแทรกซึมลัดเลาะเสาะหา

คนในเมือง นี่ไม่ใคร่สอดคล้องความเป็นจริงนัก

จิ้งอันซือรวบรวมยอดฝีมือมาจากทุกหนแห่ง มีเจ้าหน้าที่อาวุโส

ด้านการค้าขาย เงนิทองและพืชพันธ์ุธัญญาหาร มหีวัหน้าและท่ีปรกึษา 

ผู้ชาญต�าราผ่านตามิลืมเลือน มีทหารกล้าเห้ียมหาญดุดัน มีกระท่ัง 

เจ้าหน้าทีช่าวหคูอยแทรกซมึสบืข่าวต่างแดน...บดันีข้าดเพียงสนัุขล่าเนือ้ 

ทีส่ามารถว่ิงไปทัว่สถานท่ีอบัลบัในเมอืงฉางอนั จมกูตามกลิน่ได้ว่องไว

หน่ึงตัว

เดิมทีพวกมันมีตัวเลือกเหมาะสมที่สุดก็คือชุยล่ิวหลางพ่ีชายของ

ชุยชี่ น่าเสียดายท่ีพลีชีพในหน้าที่แล้ว ชุยชี่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาเสียดาย 
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อนัใด สองตาของมนัแดงดุจโลหติ หมดัต่อยลงพ้ืน ถึงกับกระแทกอฐิแตก

เป็นรอยแยกเลก็ๆ สายหนึง่

เงียบอยู ่ชั่วครู ่  ผู ้อาวุโสหยิบหมวกแพรบนโต๊ะด้านข้างขึ้น  

จดัสวมต้ังตรง จากนัน้เอากระเป๋าเครือ่งเขียนและผ้าเชด็หน้าผกูเขม็ขดั* 

ชายหนุ่มชะงัก รีบถามผู้ตรวจการเฮ่อว่าจะไปที่ใด ผู้อาวุโสถอนใจ 

ตอบว่า "วังหลวงให้ความส�าคัญต่อเรื่องนักรบสุนัขป่ามาก เรื่องวันน้ี 

คงปิดบังได้ไม่นาน ข้าเข้าวังสักครั้ง พยายามย้ือเวลาสักหลายชั่วยาม 

ฉางหยวนเอ๋ย ทางท่ีดีช่วงน้ีจงคิดแผนรับมือ ชดเชยความผิดพลาด 

ก่อนหน้า หาไม่แล้ว…" คิ้วขาวของชายชราห้อยตก ไม่เอ่ยประการใด

อีกต่อไป

ชายหนุ่มผ่อนไหล่ลงเล็กน้อย ลอบผ่อนลมหายใจครั้งหนึ่ง  

พร้อมกับนึกดูแคลนอยู่ในใจ ตาเฒ่าผู้น้ีเจ้าเล่ห์นัก เห็นสถานการณ์

ย�า่แย่ก็หาเหตตุจีาก ไม่ยอมรบัผดิชอบการวางแผนใดๆ...แต่หนีไปเช่นน้ี

ก็ดี ไม่ต้องมีคนคอยขวางมือขวางเท้า

ตอนน้ีเวลาหนึ่งเค ่อมีค ่าดั่งทอง ไม่มีเวลามาเสียเปล่ากับ 

พวกเดียวกันมากนัก

ชายหนุ่มน้อมส่งผู้อาวุโสถึงหน้าฉากบังลม จากนั้นย้อนกลับมา

ด้านใน เห็นชัดเจนว่าท่าทางผ่อนคลายลงไม่น้อย มันปรายตาไปทาง 

ชุยชี่ที่ยังคงคุกเข่าอยู่ด้านล่างบันไดแวบหนึ่ง สะบัดแขนเสื้อหน่ึงครั้ง 

"เวลาวิกฤตเช่นนี้ เรื่องลงโทษยกไว้ก่อน ต่อนี้ไปเจ้าไม่อาจสะเพร่าอีก

แม้แต่น้อย!"

ใบหน้าชยุชีเ่คร่งเครยีด ประสานมอืถอยออกไป มนัรูว่้าเฒ่าแซ่เฮ่อ

ผู้นั้นเพียงแขวนชื่อไว้ ผู ้ควบคุมจิ้งอันซือกับชีวิตตนเองที่แท้จริงคือ 

* เข็มขัดชุดขุนนางจะมีสายกระดุมส�าหรับผูกเครื่องประกอบยศ ขุนนางขั้นหน่ึงถึงสามต้องมีกระเป๋า 

และผ้าเช็ดหน้า
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ชายหนุม่นามหลีป้ี่ทีเ่บือ้งหน้านีต่้างหาก อย่ามองว่าขุนนางชัน้ผู้ใหญ่ผู้น้ี

ยังหนุ ่มนัก ยามลงมือเฉียบขาด ยามสังหารมิลังเล ท้ังจิ้งอันซือ 

อยู่ใต้อ�านาจโดยดุษณี

คาดโทษชยุชีเ่สรจ็สิน้แล้วหลีป้ี่เคาะมมุโต๊ะอย่างแรง เรียกทีป่รกึษา

ทกุฝ่ายมาพร้อมหน้า "ตอนนีทุ้กคนจงคดิให้ดีว่ามผู้ีใดเหมาะสม สามารถ

แทนชยุลิว่หลางได้ จ�าไว้ว่าข้าต้องการคนเก่งฉกาจท่ีสดุ"

หวัหน้าฝ่ายต่างๆ ทีอ่ยูใ่นห้องทกุคนพากันครุน่คดิ ไม่กล่าววาจา 

แม้สักคน ห่างจากงานเทศกาลโคมอีกเพียงสี่ชั่วยาม จะหาตัว 

เฉาพ่ัวเหยียนให้ได้ก่อนเริ่มงานเทศกาลดูเหมือนเป็นภารกิจที่ไม่อาจ

เป็นไปได้ งานน้ีหากปฏบิตักิารส�าเรจ็ใช่ว่าจะต้องได้ดตีอบแทน ตรงข้าม

หากปฏิบัติการผิดพลาดอาจกลายเป็นแพะรับบาป กระทั่งคนแนะน�า 

ก็อาจเคราะห์ร้าย

หลี่ป้ีเห็นบรรดาผู ้ใต้บังคับบัญชาพากันอึกอัก ขณะก�าลังจะ

ออกปากต�าหนิ สายตาพลันสะดุดหยุดลง เห็นหัวหน้าสวีดวงตาแฝง

แววกังวลก�าลังยกมือขึ้นอย่างลังเล มันรู ้ว่าคนผู้น้ีชื่อสวีปิน เดิมท ี

อยู่กรมทะเบียนราษฎร์ กินต�าแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ ความจ�าดี 

อย่างน่าอศัจรรย์ อ่านต�ารบัต�าราผ่านตาไม่ลมืเลอืน ดงันัน้จงึถูกโยกย้าย 

มาประจ�ากองพิทักษ์นคราจิง้อนัซอื รบัต�าแหน่งจูซ่ือ่หรอืหวัหน้าฝ่ายงาน

ก่ึงท่ีปรึกษา เพียงแต่วาจาติดอ่างอยู่บ้าง หล่ีปี้กระดกคางเล็กน้อย 

เป็นสญัญาณให้มนัพูดได้

หัวหน้าสวีลังเลครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่า "ผะ...ผู้…ผู้น้อยมีตัวเลือก 

คนหน่ึง มิทราบว่าจะถูกใจท่านหรือไม่"

"ว่ามา"

"มันเป็นสหายคนหน่ึงของผู ้น ้อย ชะ...ชื่อ…ชื่อจางเสี่ยวจิ้ง  
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ก่อนนั้นกินต�าแหน่งสือฉางประจ�ากองรักษาเขตแดนอันซี* ต่อมา 

มคีวามชอบ ถูกเรยีกเข้าฉางอนั เป็นหวัหน้าปูเ้หลียงเหรินประจ�าอ�าเภอ

ว่ันเหนียนมาเก้าปีแล้ว ผูน้้อยคดิว่าบางทอีาจถกูใจผู้บญัชาการหล่ี…"

"อ้อ" หลี่ปี้หรี่ตา

ประวตักิารท�างานฟังดธูรรมดา ทว่าเมือ่ครุน่คดิละเอยีดแล้วกลบั

มิใช่สามัญ หัวหน้าปู้เหลียงเหรินเป็นผู้ช่วยของนายกองประจ�าอ�าเภอ 

หน้าท่ีป้องกันและปราบปราม เป็นต�าแหน่งชัน้สงูสดุของบรรดาขุนนาง

จากแดนไกล แบ่งหน้าทีดู่แลรกัษาความสงบ สอืฉางผูต้�า่ต้อยในชายแดน

ถึงกับสามารถย้ายมากินต�าแหน่งหัวหน้าปู้เหลียงเหรินประจ�าอ�าเภอ 

เป็นเรือ่งยากย่ิงนัก ย่ิงมพัิกกล่าวถึงว่านีไ่ม่ใช่อ�าเภอทัว่ไป หากแต่เป็นถึง

อ�าเภอว่ันเหนียน

เมืองฉางอันแบ่งเป็นตะวันออกกับตะวันตกสองอ�าเภอ ฟาก 

ตะวันตกอ�าเภอฉางอัน ฟากตะวันออกอ�าเภอว่ันเหนียน อ�าเภอ 

วั่นเหนียนนี้อยู่แทบฝ่าพระบาท ทั้งเบื้องสูงและเหล่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง

ล้วนพ�านักอยู่ท่ีน่ีเป็นอันมาก มีความสัมพันธ์ซับซ้อนต่อกัน คนผู้น้ี 

ถึงกับสามารถอยู่ในต�าแหน่งอย่างเหนยีวแน่นถึงเก้าปี หลีป้ี่พลนัสนใจ

ขึ้นบ้างเล็กน้อย

"ตอนน้ีมันอยู่ที่ใด"

"ปะ...ปี…ปีที่แล้วมันกระท�าผิด ขณะนี้อยู่ในคุกอ�าเภอฉางอัน  

รอประหาร" สวีปินเลอืกค�าพูดอย่างรอบคอบ คนรอบข้างกระซบิต่อกัน 

หัวหน้าสวีเลอะเลือนแล้วหรือ ไฉนแนะน�านักโทษ ซ�้ายังเป็นนักโทษ 

รอประหาร น่ีไม่ใช่หาเรื่องให้ผู้เป็นนายชิงชังหรอกหรือ

ใครจะทราบได้ว่าใบหน้าหลี่ปี้กลับไร้ความรู้สึก "ที่ข้าต้องการ

* สอืฉาง คอืนายสบิผูบ้งัคับหมูแ่ห่งกองรักษาเขตแดนอนัซ ี(อนัซตูีฮูฝู่)่ มหีน้าทีค่วบคมุความสงบชายแดน

ทะเลทรายทางตะวันตกของต้าถัง
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ไม่ใช่ผู้พ้นโลกีย์ แต่เป็นผู้มีความสามารถ...คนผู้น้ีเหมาะที่สุดหรือ"

สวีปินรีบพูดเสียงดังขึ้นกว่าเดิม "ในฉางอัน สืบสวนจับโจร  

ไร้ผู้เทียบเทียม"

ป้ายแถบปลาเงินชิ้นหน่ึงลอยโค้งข้ามอากาศ สวีปินลนลาน 

ย่ืนมือออกรับ เกือบคว้าไว้ไม่ทัน หลี่ปี้สั่ง "ใช้ม้าของข้าไปรับ ภายใน

เวลาสองเค่อ ข้าต้องเห็นคนผู้นั้นที่น่ี"

สวีปินชะงัก ก่อนจะเข้าใจเจตนาของหัวหน้า มันรีบผูกป้าย 

แถบปลาเงินเข้าเข็มขัด แต่กลับรู้สึกไม่เหมาะสม รีบร้อนปลดลงมา

ประคองไว้ในมือ ไม่รอช้าว่ิงออกจากต�าหนักทันที

หลี่ปี้มองไปรอบด้านพบว่าคนอื่นๆ พากันเหยียดยืดคอ ชะเง้อ 

มองไปด้านนอก มิอาจไม่เกรี้ยวกราดบริภาษ "พวกเจ้ายังเหม่ออันใด 

อยู่อกี รบีตรวจสอบเดีย๋วนี!้ สภาพหนงัสอืผ่านด่านทัง้ตลาดตะวันออก

ตะวันตก บนัทกึตรวจสอบของทหารรกัษาประต ูรายงานของแต่ละถนน

แต่ละร้าน ตรวจสอบให้หมด ตรวจหาให้ถึงเน้ือถึงกระดกู เร็ว!"

ขุนนางเจ้าหน้าที่ของจิ้งอันซือรีบพากันย้อนกลับประจ�าต�าแหน่ง

ตนเอง ก้มหน้าท�างานทันท ีสภาพในต�าหนกักลบัคนืสูค่วามวุ่นวายอกีครัง้ 

หลี่ปี้รับผ้าเช็ดหน้าแพรปักดอกไม้นูนท่ีรีดด้วยน�้าร้อนแล้วผืนหนึ่งจาก 

บ่าวหญิงประจ�าตวั เชด็ใบหน้าอย่างแรง พลนันึกอนัใดขึน้ได้ เอ่ยปากว่า 

"เหยาหรู่เหนิง เจ้าไปศาลว่าการจิงจ้าว น�าบันทึกประวัติท้ังหมดของ 

จางเสีย่วจิง้มานี"่

เจ้าหน้าที่หนุ่มชั้นผู้น้อยผู้หน่ึงรีบลุกข้ึน ว่ิงออกไปในบัดดล

หลี่ปี้คลี่แบะอกเสื้อตัวนอก สองแขนยันด้านข้างโต๊ะทราย ร่าง 

โน้มไปด้านหน้า ก้มมองโต๊ะทรายเมอืงฉางอนัอกีครัง้ สายตาแหลมคม

ของมนักวาดมองสิง่ปลกูสร้างทุกหลงั คล้ายคดิใช้สายตาขดุสนัุขป่าตวัน้ัน
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ออกมา

หยดน�า้ของนาฬิกาน�า้ทีม่มุต�าหนกัยังคงหยดลงมาอย่างไม่รบีไม่ร้อน 

ไม่ว่าเรือ่งราวในโลกเร่งร้อนปานใด มนัไม่เคยเปล่ียน

ทะเลทราย ซากปรักหักพัง ยังมีกลิ่นคาวเลือดรุนแรง

ไกลออกไปเห็นทหารม้าชุดด�านับไม่ถ้วนห้อม้ากลับไปกลับมา  

เหนือแม่น�า้ฉางเหอทีอ่ยู่แต่ไกล ดวงตะวันกลมโตสีโลหติใกล้ลบัขอบฟ้า 

ในเมอืงอนัเดียวดาย ควันสนัุขป่าก�าลงัท่ิมแทงข้ึนสูท้่องฟ้าสายัณห์

มันฝืนลุกขึ้นยืนมั่น ร ้องตะโกนเตือนอย่างเดือดดาล ทว่า 

รอบก�าแพงเมืองเป็นภูเขาศพทับซ้อน ไม่มีแม้สักคนลุกขึ้นมาตอบรับ

เสียงร้องตะโกนเตือนของมัน มีเพียงธงมังกรขาดวิ่นผืนหนึ่งห้อยระอยู่

ยอดป้อม เสาธงเอียง จวนหักกลาง

ตึง ตึง ตึง กลองศึกเข้าตีของศัตรูดังขึ้น ธนูกระดูกหนาแน่น 

ดั่งฝูงตั๊กแตนบิน ครั้งน้ี มีเพียงมันผู้เดียวเผชิญหน้า...

จางเสีย่วจิง้สะดุ้งต่ืน จงึค่อยรูตั้วว่าตนเองหาได้อยู่ดินแดนประจมิ* 

ไม่ หากแต่อยู่ในคุกนักโทษประหารของอ�าเภอฉางอัน เคร่ืองจองจ�า

พันธนาการคอและสองมอืของตนเอง กระท่ังสะดุง้ตืน่จากฝันก็ยังขยับร่าง

ไม่ได้

เสียงตึงๆ ของกลองศึกในฝันนั้นที่แท้มีคนใช้ด้ามแส้ตีไม้ซี่กรงขัง  

มนัลมืตา เหน็หน้าประตกูรงมคีนยืนอยู่สองคน คนหนึง่คอืพัศดปีระจ�าคกุ

นักโทษประหาร ยังมีอีกคนหนึ่งใบหน้าแคบ คิ้วสั้น เครายาวห้าแฉก 

ท่ีปลายคางยุ่งเหยิง ประกายตาเป่ียมความห่วงใย

"สวีปิน สวีโหย่วเต๋อหรือ" จางเสี่ยวจิ้งชะงักไปครู่หนึ่ง หัวเราะขึ้น

* แดนประจิม (ซีอวี้) หมายถึงพื้นที่นอกด่านทางทิศตะวันตกของอาณาจักรต้าถัง
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ทันที ทักว่า "คิดไม่ถึงว่าคนสุดท้ายท่ีมาส่งข้าเดินทางถึงกับเป็นท่าน" 

ระหว่างกล่าววาจาถึงกับไม่มีว่ีแววความหดหู่ใจก่อนตายแม้แต่น้อย

สวีปินรู้ว่าอีกฝ่ายเข้าใจผิดแล้ว ทว่าไม่สะดวกจะอธิบาย ได้แต่

ประสานมอืต่อพัศดพีลางบอกว่า "รบกวนเปิดประตกูรง ถอดเคร่ืองจองจ�า

ด้วย" พัศดีถลึงตาที่ค่อนข้างโปนคล้ายคางคกอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจ  

ทว่าเมือ่มนักวาดตามองป้ายแถบปลาเงินทีส่วีปินกุมอยู่ในมอืขวาก็ให้นึก

ระย่อ ได้แต่ล้วงลกูกุญแจ ไขแม่กุญแจเปิดกรงเสยีงดงั สัง่ผูค้มุสองคน

เข้าไปถอดเครือ่งจองจ�า

ผู้คุมทั้งสองท่าทางหวาดกลัวคล้ายกริ่งเกรงต่อจางเสี่ยวจิ้งมาก  

ตืน่เต้นจนไม่ว่าอย่างไรก็ถอดเครือ่งจองจ�าไม่ออก จางเส่ียวจิง้แค่นเสียง

อย่างเย็นชา "โง่เง่า น่ีเป็นกญุแจงสูามชัน้ น้ิวหัวแม่มอืต้องดงึจากด้านล่าง 

ออกแรงตรงกลาง" ผูค้มุท�าตามค�าบอก เสยีงดงัแกรก็ ในท่ีสุดเครือ่งจองจ�า

หลดุออกเป็นสองส่วน สองคนแยกจบัคนละส่วน ถอยกลับอย่างร้อนรน 

จางเสีย่วจิง้ใช้หางตามองพัศดแีวบหนึง่ พศัดีตวัสัน่สะท้าน รบีหลบสายตา

มนั

จางเสี่ยวจิ้งรูปร่างไม่สูง แต่แข็งแกร่งจนคล้ายศิลาเขาไท่ซาน  

หน้าผากนูนออกเล็กน้อย ล่างหน้าผากคือคิ้วหนาสั้นเหมือนหนอนไหม

สดี�าสะดดุตาสองตวั มนัสะบดัข้อมอืทีป่วดชา มองซ้ายมองขวา ตะโกนก้อง 

"สุราอาหารอยู่ที่ใด ตามระเบียบอ�าเภอจัดสุรามื้อสุดท้ายก่อนตัดศีรษะ

เป็นเงินห้าร้อย พวกเจ้าอย่าเบียดบังไปเสีย"

คนรอบข้างพากันหลบออกปานหลบคนป่วยด้วยโรคระบาด ไม่ม ี

ผู้ใดต่อค�า สวีปินก้มเอวเดินลอดเข้าในกรง ประคองแขนมัน เอ่ยเสียง 

แผ่วเบา "มคีนต้องการพบท่าน…"

"หืม?"
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จางเสี่ยวจิ้งสีหน้าประหลาดใจ ท่ีแท้สวีปินมิได้มาเย่ียมก่อนตาย 

แต่กลับมารับคนเช่นนั้นหรือ ทว่าคนดีเช่นมันจะมีอิทธิฤทธ์ิช่วยคนคุก 

ทีเ่ป็นนกัโทษประหารได้อย่างไร

สวีปินไม่ได้อธิบายมากนัก เพียงเร่งพัศดีรีบด�าเนินขั้นตอน  

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือฉบับหนึ่งอย่างรวดเร็ว ขอให้สวีปินลงนาม พลัน

ที่จางเสี่ยวจิ้งเห็นด้านข้างซองก็รู้ทันที นี่ไม่ใช่หนังสือปล่อยตัวนักโทษ 

หากแต่เป็นหนังสือเคลื่อนย้ายนักโทษ โดยทั่วไปใช้ส�าหรับส�านัก 

ศาลยุติธรรมต้าหลี่หรือกรมอาญาในการรับตัวนักโทษจากคุกอ�าเภอ...

ทว่าทัง้สองแห่งน้ียามเคลือ่นย้ายนกัโทษมไิด้ถอดเครือ่งจองจ�านกัโทษก่อน

แต่อย่างใด

จางเสี่ยวจิ้งสงสัยยิ่งนัก ทว่าในเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาซักถาม มันจึง

ได้แต่นิ่งเงียบ

สวีปินเขียนชื่อตนเองลงไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นคนท้ังหมด 

ออกจากคุกนักโทษประหารอันมืดชื้น กลับสู่บนพื้น แสงตะวันส่องผ่าน

ประตูเข้ามาตกลงบนบันไดขั้นสุดท้าย แสงสว่างเจิดจ้าเคียงคู่อยู่กับ

ความมืดก่อเกิดการเปรียบเทียบ จางเสี่ยวจิ้งเหยียบลงบนบันไดข้ัน

สุดท้ายพลันหยุดเท้า บนใบหน้าแฝงแววสะทกสะท้อนใจอยู่หลายส่วน

บันไดขั้นน้ีคือเส้นแบ่งแยกเป็นตาย เดิมใจมันมุ่งสู่ทางตายแล้ว 

หากแต่คิดไม่ถึงว่าวนอยู่หน้าด่านประตูผีรอบหน่ึงแล้วยังสามารถ 

กลับมาได้ ประหลาดพิสดารโดยแท้

จากน้ีไป เป็นตายร้ายดียังไม่ทราบ ทว่าถึงอย่างไรก็ได้ชมดู 

แสงตะวันมากข้ึน คุ้มค่าแล้ว! 

จางเสีย่วจิง้ไม่แยแสผูใ้ด เดนิตรงไปยังบ่อน�า้ เช่นน้ีจะมากจะน้อย

ย่อมไม่สอดคล้องกฎระเบียบอยู่บ้าง แต่ผู้คุมรอบข้างต่างยืนอยู่ไกลๆ  
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ไม่มีใครตวาดห้าม สองแขนปานคีมเหล็กของจางเส่ียวจิ้งสลับดึงเชือก

บ่อน�้า น�้าบ่อท่ีมีก้อนน�้าแข็งประปรายหน่ึงถังถูกสาวดึงขึ้นมาทันที  

มันยกถังน�้าเหนือหัว เทราดรด น�้าเย็นไหลพรูลงบนศีรษะ คนตัวสั่น

พร้อมทั้งเผยความพึงพอใจ ล้างคราบไคลสกปรกและสิ่งอัปมงคล 

ในคุกท้ิงไป

จางเสี่ยวจิ้งวางถังน�้า แหงนหน้าสุดก�าลัง น�้าเย็นหยดลงมาตาม

เส้นผม แววห้าวหาญกร้าวแกร่งแฝงเร้นอยู่บนร่าง ในเวลานีด้วงอาทติย์

ก�าลงัร้อนแรง แสงตะวันสทีองสาดลงมาส่องเข้าเบ้าตาซ้ายของมนั ในนี้

ไม่มีลูกตามานานแล้ว มีเพียงรอยแผลดาบลึกมากสายหน่ึง ภายใต้

แสงแดดย่ิงสะท้อนความโหดเห้ียม

"ฟ้าดินเอ๋ย จากมาสบายดีหรือ"

มันชูหมัดขึ้นสูง กวัดแกว่งให้กับท้องฟ้า พริบตาน้ันแสงเงา 

สะบดัไหว ใบหน้าด้านข้างท่ีคล้ายถูกดาบเฉอืนขวานถากดนู่าสะพรงึกลวั

จดัการขัน้ตอนหนงัสอืเคลือ่นย้ายเสรจ็สิน้ สวปิีนรบีพาจางเสีย่วจิง้ 

ออกจากที่ว่าการอ�าเภอฉางอัน สวีปินใจร้อนรุ่มปานเพลิงเผา กระทั่ง 

ชุดนักโทษก็ไม่ทันให้มันเปลี่ยน ด้านหน้าหินผูกม้าหน้าท่ีว่าการ 

มีอาชาเหลียงโจวสองตัว หน้าผากม้าพ่วงพีมีผ้าคาดกระดองเต่าทะเล

สะดุดตาหนึ่งผืน น่ีหมายความว่าม้าพาหนะสองตัวนี้สามารถว่ิงบน 

ถนนใหญ่ทุกสาย หรือรวมกระท่ังถนนหลวงอย่างถนนจูเชวี่ย ไม่ถูก 

'บัญญัติสัญจร' บังคับควบคุม

ทั้งสองคนแยกขึ้นหลังม้าคนละตัว จางเสี่ยวจิ้งถามว่า "ไปท่ีใด" 

สวีปินตอบ "พะ...พวก...พวกเรากลับจิ้งอันซือที่กวงเต๋อฟาง" มัน

เหลือบมองนาฬิกาแดดหน้าที่ว่าการแวบหนึ่ง "ต้องรีบไป อืม ต้องรีบ...

ต้องถึงภายในหนึ่งเค่อครึ่ง"
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"ถึงภายในหนึ่งเค่อแน่นอน" จางเสี่ยวจิ้งใช้นิ้วนางถูหูม้า เจ้าม้า

มีการตอบสนองต่อสัมผัสที่ฉับไว มันแสดงปฏิกิริยาพึงพอใจมาก

เขตนอกของฉางอันถูกแบ่งด้วยถนนจูเชว่ีย ฟากตะวันออกขึ้น 

กับอ�าเภอวั่นเหนียน ฟากตะวันตกขึ้นกับอ�าเภอฉางอัน ดังน้ันคุกของ

อ�าเภอฉางอนัจงึต้ังอยู่ท่ีหย่งต๋าฟางของเมอืงตะวันตก จะไปกวงเต๋อฟาง

ต้องไปทางตะวันตกผ่านถนนใหญ่สามสาย วกขึ้นเหนือผ่านทางแยก 

อีกสี่ถนน ระยะทางท้ังหมดราวสิบลี้ คิดไปถึงภายในหน่ึงเค่อจ�าเป็น 

ต้องเร่งม้าสดุก�าลงั มอิาจตดิขัดเสยีเวลาแม้แต่น้อย

ทั้งสองสะบัดแส้เร่งม้าพุ่งทะยานไปบนถนนใหญ่ อาชาสูงใหญ่

สองตัวว่ิงห้อตะบึงไป ไม่ว่าคนเดินถนนหรือว่าเก้ียวแบกหามตามถนน

กลวัจะถูกชนต่างพากันหลบออก เหน็ชดัเจนว่าฝีมอืบงัคบัม้าของสวีปิน

ไม่สู ้จางเสี่ยวจิ้ง ทั้งร่างของมันฟุบหมอบอยู่บนหลังม้า สองมือจับ 

สายบังเหียนสุดก�าลัง สภาพทุลักทุเล

จางเสี่ยวจิ้งลดความเร็วลงเล็กน้อย ตีคู่กับสวีปิน เหลือบมองด้วย

ตาเดียว "โหย่วเต๋อ นี่เป็นเรื่องใดกันแน่"

สวีปินฝืนทรงกายบนหลังม้ามั่นคง หอบหายใจคร้ังหนึ่งแล้วจึง

เอ่ยปาก "ที่เอาตัวท่านออกมาคือจิ้งอันซือ"

"จิ้งอันซือหรือ" จางเสี่ยวจิ้งประหลาดใจอยู่บ้าง มันคุ้นเคยกับ

ระบบขุนนางของฉางอัน ทว่ากลับไม่เคยได้ยินชื่อน้ีมาก่อน

สวีปินอธิบาย "จิ้ง มาจากสยบความวุ่นวาย อัน มาจากส่ีทิศ 

ไร้เภทภัย กองพิทักษ์นคราจิ้งอันซือเป็นหน่วยราชการท่ีราชส�านัก 

เพ่ิงตั้งขึ้นใหม่ ดูแลเรื่องปราบโจรรักษาความสงบของฉางอัน... 

เรือ่งเหล่าน้ีมขีึน้หลงัจากท่านเข้าไปแล้ว...ขณะนีก้�าลังรวบรวมยอดฝีมอื 

ดังน้ันข้าจึงเสนอชื่อท่าน"
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จางเสี่ยวจิ้งเลิกคิ้วคล้ายหนอนไหมข้ึนสูง ที่ผ่านมากรมกอง 

ที่รับผิดชอบความสงบสุขของเมืองฉางอันมีกองก�าลังจินอู๋ มีกองก�าลัง

ลาดตระเวนของส�านักตรวจการ มีกองปราบประจ�าอ�าเภอฉางอันและ

ว่ันเหนียน นี่ต้องเป็น 'โจร' ประเภทใด จึงสามารถบีบคั้นราชส�านัก 

ให้ก่อตั้งหน่วยงานกรมกองใหม่มารับมือ

สวีปินพูดต่ออีกว ่า "ผู ้บัญชาการจิ้งอันซือชื่อหลี่ ป้ี ชื่อรอง 

ฉางหยวน อาศัยต�าแหน่งราชบัณฑิตไต้จ้าว* ควบคุมกองพิทักษ์นครา

จิ้งอันซือ และเป็นผู้บัญชาการหลี่ท่ีต้องการพบท่าน"

จางเสี่ยวจิ้งส่งเสียงลอดไรฟัน ย่ิงสงสัยมากกว่าเดิม ย่ิงแปลก

ประหลาดกว่าปกติ ภาระหน้าที่ของจิ้งอันซือคือ 'ดูแลเรื่องปราบโจร 

รักษาความสงบ' ภารกิจย่อมมีมากมาย ให้ขุนนางบุ ๋นต�าแหน่ง 

ไม่สลักส�าคัญอย่างราชบัณฑิตไต้จ้าวมาดูแลจับโจร นี่มิใช่ล้อเล่น 

หรอกหรือ

สมองของจางเสี่ยวจิ้งค้นหาชื่อเร็วรี่ พลันคิดข้ึนได้ "หรือว่า… 

เป็นทารกเทพร่ายหมากผู้นั้น"

สวีปินพยักหน้าอย่างมีความหมายลึกซึ้ง

รชัศกไคหยวนปีทีส่บิสาม เด็กอจัฉรยิะวัยเจด็ขวบนามหลีป้ี่ถูกส่ง

เป็นราชบรรณาการเข้าสูวั่ง จกัรพรรดิก�าลงัทรงหมากกับราชเลขาจางซวั 

พระองค์ทรงให้จางซัวกับหลี่ปี้แต่งโคลงหัวข้อ 'เหลี่ยมกลมไหวนิ่ง' ที ่

จางซัวเขียนคือ 'เหลี่ยมด่ังกระดาน กลมดั่งตัวหมาก ไหวดั่งหมากเดิน  

นิ่งดั่งหมากตาย' ส่วนหลี่ปี ้เขียนว่า 'เหลี่ยมดั่งเดินธรรม กลมดั่ง 

เดินปัญญา ไหวด่ังส�าแดงเดช นิ่งด่ังโอนอ่อน' เป็นท่ีโปรดปรานมาก 
* ไต้จ้าว ในสมัยราชวงศ์ถังหมายถึงผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทางท่ีถวายงานใกล้ชิด สังกัดส�านัก 

ราชบัณฑิตหลวงฮั่นหลิน เช่น ไต้จ้าวผู้ถวายงานภาพจิตรกรรม ไต้จ้าวผู้ถวายงานแพทย์ (ไม่ขึ้นตรงกับ

ส�านักแพทย์หลวง) และไต้จ้าวผู้ถวายงานเดินหมาก เป็นต้น
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จนมรีบัสัง่ส่งตวัเข้าวงัตะวันออก ให้เล่าเรยีนร่วมกับรชัทายาท

ค�านวณดแูล้ว บดันีห้ลีป้ี่อายุย่ีสบิหกปี พอดเีป็นวัยทะเยอทะยาน 

ปรารถนาสร้างชือ่เสยีง ผูบ้ญัชาการจิง้อนัซอืต�าแหน่งต�า่ทว่าอ�านาจสงู 

หากสามารถสัง่สมผลงานสร้างความดีความชอบ ย่อมเป็นบนัไดไต่เต้า

อนัดีย่ิง คิดถึงตรงนีจ้างเสีย่วจิง้ใช้นิว้หวัแม่มอืท่ีค่อนข้างเลก็กรดีเบ้าตาซ้าย 

หวัเราะหึๆ  "ผูบ้ญัชาการหลีก่ระหายผูม้ฝีีมอืเย่ียงนี ้ ดทู่าจิง้อนัซอืเผชญิ

ปัญหายุ่งยากใหญ่หลวงเข้าแล้วกระมงั" ยามอดตีนักโทษผูน้ีก้ล่าววาจา

มักแฝงแววเสียดสีอยู่เล็กน้อย

สวีปินรู้สึกขัดเขินอยู่บ้าง รีบเบนสายตาหลบ สายตาของสหาย 

มันร้ายกาจมาก วาจาคารมก็ตรงเกินไปอีก สองสิ่งน้ีรวมอยู่ด้วยกัน 

ท�าให้ผูค้นยากจะทานทนได้จรงิๆ

"ขออภัย เรื่องน้ีข ้ายังไม ่สามารถพูดได้  อะ...อีก…สักครู  ่

ผู้บัญชาการหลี่จะบอกต่อท่านเอง"

จางเสี่ยวจิ้งหัวเราะร่า "ได้ ไม่ถาม เรื่องใดๆ ล้วนไม่ส�าคัญแล้ว 

ยังจะมีเรื่องใดอนาถไปย่ิงกว่าถูกตัดหัวอีกเล่า"

สายตาของสวีปินจ้องไปด้านหน้า สีหน้าเคร่งเครียด "เรื่องนี้…

เกรง...เกรงว่าอาจอนาถย่ิงกว่า"

ขณะท่ีทั้งสองก�าลังเร่งรีบมุ่งไปจิ้งอันซือ เฉาพ่ัวเหยียนเพ่ิงปีนขึ้น

ตลิง่คนู�า้อนัสงูชนั ข้างตลิง่มป้ีายศลิาชงิสอืสงูกว่าสองจัง้ สลกัอกัษรสีตั่ว 

'คูเหนือหย่งอัน' มันใช้ทั้งมือท้ังเท้าตะกายไปหาป้าย น่ังพิงป้ายหิน 

สหีน้าขาวซดี หอบหายใจไม่หยุด

ศอกซ้ายของมนังออยู่ตลอดเวลา เงีย่งปลายศรสดี�าย่ืนออกมาจาก

ในข้อศอก แขนเสือ้มคีราบเลอืดประปราย มนัโชคดมีาก หากตดิหวัลูกศร 
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เกรงว่าแขนต้องพิการแล้วท้ังท่อน

ทนัใดนัน้ ใบหูเฉาพ่ัวเหยียนกระดิก คนหมอบร่างลงอย่างรวดเรว็ 

ใช้ป้ายหินก�าบังตน บนถนนใหญ่ที่ไม่ไกลนัก พลลาดตระเวนของ 

กองก�าลังจินอู ๋กลุ ่มหนึ่งเคลื่อนขบวนมาอย่างเอิกเกริก ถนนสายนี ้

คนเดินทางและรถม้ามากมายถึงขั้นเบียดเสียด พลลาดตระเวนมิอาจ 

ไม่ร้องตวาดจงึพอจะเปิดทางออกสายหน่ึง...ในสภาพเช่นนีแ้ทบไม่มผีูใ้ด

สนใจความเคลือ่นไหวในคลอง

รอจนพลลาดตระเวนไปไกลแล้ว เฉาพ่ัวเหยียนจึงใช้มือขวา 

กุมศอกซ้าย ลุกขึ้นช้าๆ มันมองไปรอบกาย ขณะจะก้าวเดินออกไป 

ทันใดน้ันในหัวพลันเย็นเยียบ ไม่ไกลนักมีคนผู ้หนึ่งเดินหลบออก 

ถนนใหญ่ ก้าวข้ามร่องระบายน�้า ก�าลังเดินโงนเงนมาทางป้ายศิลา

บุรุษเมามายวัยสี่สิบกว่า สวมเสื้อคลุมสีขาวเป้ากางเกงขาด  

อกเสือ้มรีอยเปียกชุม่ เดนิหนึง่ก้าวเอยีงเซสามคร้ัง ดทู่าคงดืม่ไปไม่น้อย 

เฉาพ่ัวเหยียนได้แต่ย่อตัวลงต�่าอีกครั้ง พยายามกดเสียงหายใจลง 

เบาท่ีสุด

คนเมานี้เดินมาถึงหน้าป้ายศิลา ส่งเสียงเรอดังมาก จากนั้น 

เลกิด้านข้างชดุยาวขึน้ ปลดสายรดัเอวเสยีงดงัสวบสาบ ถึงกับปัสสาวะ

รดป้าย ปัสสาวะครั้งน้ีนานมาก ชายเมามายยังนึกคะนอง ประคอง

องคชาตฉีดช�าระฝุน่ดินบนป้าย พอปัสสาวะเสร็จแล้วผูกสายรัดเอว 

หมุนตัวจะเดินออกไป พลันก้มหน้าลงส่งเสียงอุทาน "เอ๋?"

มันเห็นบนตลิ่งมีรอยน�้าเปรอะเปื้อนจากคลองมาถึงป้ายศิลา  

อกีทัง้รอยเท้าสบัสนบนรอยน�า้ คนเมาอยากรูอ้ยากเหน็ เดนิไปด้านหน้า

อกีหลายก้าว อ้อมป้ายหิน พอดปีระจนัหน้ากบัเฉาพ่ัวเหยียนทีด้่านหลัง

ป้าย
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คนเมาชะงัก จากน้ันหัวเราะฮ่าๆ ปากก็พูดว่า "จื่อเหม่ย ท่ีแท้ 

เจ้ากลับมาแล้ว มาๆ พวกเราดื่มกันสักจอก" 

เฉาพ่ัวเหยียนย่ืนมอืออก รดัคอมนัเอาไว้ อกีฝ่ายยังคงพูดพล่ามว่า

อย่าล้อเล่น เพียงพริบตาถัดมาเสียงกระดูกคอหักดังมาจากหลัง 

แผ่นศิลาใหญ่ เสียงพูดพล่ามเงียบหายทันที

ไม่นานนัก เฉาพ่ัวเหยียนสวมเสื้อคลุมยาว เดินไปตามถนนใหญ่

ด้วยท่าทางไม่มีพิรุธ ชาวหูสวมชุดยาวของชาวฮั่นพบเห็นได้ดาษดื่น 

ในฉางอัน มันจึงเดินปะปนเข้าในหมู ่คนเหมือนเม็ดทรายหนึ่งเม็ด 

ตกเข้าไปในทะเลทรายเช่นนี้เอง

จางเสี่ยวจิ้งกับสวีปินมาถึงกวงเต๋อฟาง พอดีใช้เวลาหน่ึงเค่อ  

แต่ต้องจ่ายค่าทดแทนด้วยผ้าโพกของสวีปินที่ปลิวหลุดไป ผ่าน 

ด่านตรวจค้นตัวอย่างเคร่งครัดแล้วท้ังสองคนเข้าพบหล่ีป้ีที่อุทยาน 

อันเงียบสงัดด้านหลังต�าหนักใหญ่จิ้งอันซือ

ท่ีนีเ่ป็นห้องพักผนังขาวกระเบือ้งเทา น่ังพ้ืนกบัโต๊ะอย่างเรยีบง่าย 

ใต้หน้าต่างปล่อยให้ดอกเหริ่นตง เถาจื่อจิงม่วง และไผ่เหลือง 

หลายกระถางอยู่ในสภาพก่ึงเหี่ยวแห้งตามยถากรรม ชัดเจนว่า 

เจ้าของสถานที่ไม่ให้ความส�าคัญต่อเรื่องการตกแต่งประดับประดา 

แต่อย่างใด สิ่งพิเศษเพียงหนึ่งอย่างคือนาฬิกาแดดชี้เอียงสู่ท้องฟ้า  

เห็นได้ว่าผู้เป็นเจ้าของใส่ใจต่อเวลามาก รอบนาฬิกาแดดมีร่องน�้าเล็ก

ล้อมอยู่ น�้าใสไหลรินเคี้ยวคดไปสวนด้านหลัง

สวีป ินคืนป้ายแถบปลาเงิน โค้งกายแล้วถอยกลับออกไป  

เหลือเพียงจางเสี่ยวจิ้งกับหลี่ป้ีตามล�าพัง

จางเสี่ยวจิ้งประสานมือโค้งคารวะ ดวงตาข้างเดียวฉวยโอกาส
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มองส�ารวจอย่างรวดเร็ว 'ทารกเทพร่ายหมาก' ผู ้มีใบหน้างามใสน้ี 

สวมชุดขุนนางสีเขียวเข ้ม สอดรับกับต�าแหน่งขุนนางระดับหก 

อย่างราชบณัฑิตไต้จ้าว ทว่าป้ายปลาต้องเป็นขุนนางชัน้ผูใ้หญ่ระดบัห้า

ขึน้ไปเท่านัน้จงึมไีว้ประจ�ากายได้ มนัได้รบัพระราชทานป้ายแถบปลาเงนิ 

แสดงว่าจกัรพรรดพิระราชทานข้ามระดบัขัน้...จากจดุเลก็น้อยนีก็้สามารถ

รูไ้ด้ว่าอกีฝ่ายเป็นขนุนางคนโปรดมากปานใด

อย่างไรก็ตาม ยามนี้หลี่ปี ้กลับมิได้อิ่มเอมใจ แม้คนพยายาม

บังคับจิตใจให้นิ่งสงบอย่างเต็มก�าลัง ทว่ากล้ามเนื้อปลายค้ิวและ 

รมิฝีปากเขมง็ตงึตลอดเวลา จางเสีย่วจิง้มองออกในแวบแรก คนหนุม่ผูน้ี้

ก�าลังแบกรับแรงกดดันใหญ่หลวง

ทีน่่าสนใจคือหลีป้ี่ถึงกับถือแส้ปัด ไม่ทราบว่าหัวหน้าของจิง้อนัซอื

เหตุใดถึงถือข้าวของส�าหรบัประกอบพิธีกรรมแบบนักพรต

หลี่ป้ีโบกแส้ปัดครั้งหนึ่ง ไม่โอภาปราศรัยทักทายใดๆ แต่โพล่ง 

ตรงประเด็นทันที "สิ่งที่ข้าจะกล่าวกับท่านจากนี้ไปเป็นความลับสูงสุด

ของราชส�านัก ท่านมีทางเลือกเพียงสองทาง ท�าเรื่องให้ข้า หรือกลับไป

รอความตาย"

จางเสี่ยวจิ้งยังคงน่ิงเงียบ มันรู ้ว่าฝ่ายตรงข้ามหาได้ต้องการ 

ค�าตอบไม่ เป็นเพียงย�้าต�าแหน่งผู้ชี้น�าการสนทนาเท่าน้ัน

หลี่ปี้เดินไปข้างโต๊ะ ออกแรงดึงผ้าขาวบางผืนกว้างบนผนังลงมา 

เผยให้เห็นแผนที่ชายแดนต้าถังฉบับสมบูรณ์ ใช้แส้ปัดชี้ไปยังจุดหน่ึง 

ทางด้านเหนอื

"รัชศกเทียนเป่าปีที่หน่ึง เดือนแปด ในทูเจวี๋ยเกิดความวุ่นวาย  

อูซูหมี่ซือข่านองค์ใหม่น�าทหารก่อกบฏไม่ยอมสยบ แม่ทัพเจี๋ยตู้สื่อ* 

* เจี๋ยตู้สื่อ ต�าแหน่งแม่ทัพใหญ่รักษาเขตแดนประจ�าสิบพื้นที่ ประกอบด้วยเขตฟั่นหยาง เหอตง ผิงหลู 

ซัว่ฟาง เหอซ ีอนัซ ีเป่ยถิง หล่งโย่ว เจีย้นหนาน และหล่ิงหนานห้าฝู ่(หน่วยบรหิารระดับจงัหวัดหรอืเมอืง)
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แห่งซัว่ฟางหวังจงซือ่ร่วมกับเผ่าป๋าซมีี ่หุยห ูเก๋อหลวัลู ่ยกทัพปราบปราม 

ท�าศึกหนึ่งปีครึ่ง บัดนี้ข่านทูเจวี๋ยจนตรอกแล้ว"

น�้าเสียงกระจ่างสดใส สงบเยือกเย็น ล�าดับขั้นตอนการถ่ายทอด

เรื่องราวดีย่ิง คล้ายฝึกซ้อมมาหลายครั้ง

หลี่ป้ีพูดพลางหยิบบันทึกท่ีใช้แพรแดงท�าเป็นท่ีคั่นลงมาจาก 

บนชัน้หนังสอืด้านข้าง โยนให้จางเสีย่วจิง้ นีเ่ป็นม้วนหนังสอืขนาดยาว  

มแีถบกระดาษตดิแนวขวางมากมาย ลายพู่กันบนแถบกระดาษหวัดมาก 

ท่ียาวร้อยตวัอกัษร ทีส่ัน้ก็หน่ึงตวัอกัษร จดัเรยีงตามวันเวลา แยกออกมา

ดูเดี่ยวๆ ล้วนความหมายไม่ละเอียด ทว่าเมื่อเปิดบันทึกยาวออกเพ่ิม  

จางเสีย่วจิง้กลบัย่ิงอ่านย่ิงตกตะลงึ

"ปีท่ีสอง ต้นเดอืนเก้า ส�านักตรวจการหลวิโฮ่วฟากอดุรส่งหนงัสอืลบั

ฉบับหนึ่งมา รายงานว่าข่านทูเจวี๋ยส่งก�าลังพลพิเศษสุนัขป่าหลายหมู ่

ลอบเข้าฉางอนั ประสงค์ร้ายต่อโอรสสวรรค์ หวังกอบกู้การศกึท่ีแนวหน้า 

นักรบสุนัขป่าเหล่านั้นเป็นสุดยอดนักรบอันน่าสะพรึงกลัวแห่งดินแดน 

ทุ่งหญ้า โหดเหี้ยม ฉลาดเจ้าเล่ห์ จงรักภักดีต่อข่านสุดชีวิต เพ่ือรับมือ

ป้องกันยอดนักรบเหล่านี้โดยเฉพาะ ราชส�านักจึงจัดตั้งจิ้งอันซือ" หล่ีปี้ 

หยุดครูห่น่ึงค่อยกล่าวสบืต่อ "ทว่าแท้จรงิแล้วแผนของชาวทูเจวีย๋เป็นเช่นไร

กันแน่ พวกเรากลับไม่ทราบ ส�านักตรวจการหลิวโฮ่วกับจิ้งอันซือทุ่มเท 

สดุก�าลงัก็เพียงพอจะสบืรูค้วามเคลือ่นไหวของหน่ึงหมูใ่นน้ันเท่านัน้เอง"

พูดถึงตรงนี้ หลี่ปี้ใช้ข้อน้ิวมือเคาะโต๊ะเตี้ยไม้สนเบาๆ "เดิมท ี

จิ้งอันซือวางแผนเชิญท่านลงโอ่ง คิดใช้พวกนักรบสุนัขป่ากลุ่มนี้ 

เป็นเหย่ือล่อผู้ซุ่มซ่อนอ่ืนๆ น่าเสียดายท่ีผู้ใต้บัญชาข้าไร้ความสามารถ 

ล้มเหลวในจังหวะสุดท้าย ครึ่งชั่วยามก่อนถึงกับปล่อยคนร้ายส�าคัญ

หนีหลุดรอดไป!"
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หลีป้ี่สัง่คนน�าบนัทึกโต้ตอบการไล่ล่าน้ันมาให้อกีฝ่ายอ่านด ูคล้าย

คิดทดสอบไปด้วย จางเสี่ยวจิ้งพลิกอ่านรอบหน่ึง ชี้ที่บันทึกหน่ึงในน้ัน 

ก่อนเอ่ยว่า "ชาวทูเจว๋ียมาจากดินแดนทุ่งหญ้า หูจึงไวต่อเสียงม้าที่สุด  

ผูบ้ญัชาการหลี ่ ท่านออกค�าสัง่ไล่คนไล่สตัว์รอบๆ โรงเก็บสินค้าเร็วเกินไป 

จากมเีสยีงจู่ๆ  กลายเป็นไร้เสยีง ย่อมสะกิดความหวาดระแวง"

หลีป้ี่ได้ฟังมอิาจไม่ตะลงึพรงึเพรดิ ก่อนหน้านีจ้ิง้อนัซอืเคยถกเถียง

เรื่องเฉาพั่วเหยียนไหวตัวจากเหตุใด ผลสรุปคือไร้ข้อสรุป ต่างคนก็เห็น

ต่างกัน หลี่ปี้เข้าใจมาตลอดว่าชุยลิ่วหลางไร้ความสามารถจึงเผยพิรุธ 

คิดไม่ถึงว่าต้นเหตุถึงกับอยู่ที่ตนนี่เอง เดิมทีมีเจตนาทดสอบคนผู้น้ี  

หย่ังเชิงว่ามีความสามารถหรือไม่ ผลสุดท้ายกลับถูกจี้จับจุดผิดพลาด

ของตนได้

เมือ่คดิถึงตรงนี ้แรกสดุหลีป้ี่ค่อนข้างละอายใจอยู่บ้าง ทว่าสดุท้าย

กลบัย้ิมเลก็น้อย...น่ีมใิช่บคุคลท่ีจิง้อนัซอืก�าลงัเสาะหาหรอกหรอื

จางเสี่ยวจิ้งกลับสีหน้าเรียบเฉย มันเป็นหัวหน้าปู้เหลียงเหริน 

ในฉางอันเก้าปี คดีประหลาดพิสดารใดๆ ล้วนผ่านมือมาหมดส้ิน  

เรื่องอนุมานเหตุการณ์ง่ายดายเช่นน้ีไม่อาจนับเป็นอันใดได้

หลี่ ป้ีถอนหายใจ เอ่ยว่า "เมื่อแผนเชิญท่านลงโอ่งล้มเหลว  

เบาะแสทุกอย่างขาดสะบั้น หนึ่งเดียวท่ีเราแน่ใจคือพวกนักรบสุนัขป่า

ต้องลงมอืในเทศกาลโคมซัง่หยวนคืนน้ีแน่นอน!" พูดถึงตรงนีก็้มองไปยัง

นาฬิกาแดดนอกหน้าต่าง ประกายตาเย็นเยียบ

จางเสี่ยวจิ้งได้ฟังก็ตกใจมาก ที่ผ่านมาเทศกาลโคมซั่งหยวน  

ยามโหย่ว* จุดโคม บัดนี้ผ่านยามซื่อแล้ว นับเต็มที่เหลือเพียงสี่ชั่วยาม

เท่าน้ัน

* ยามโหย่ว คือช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 18.59 น.
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ภายในสี่ชั่วยามจิ้งอันซือต้องควานหานักรบสุนัขป่าท้ังหมด 

ออกมาจากในหมูค่นนับร้อยหมืน่ของเมอืงฉางอนั น่ีเกือบจะเป็นภารกิจ

ที่ไม่อาจกระท�าส�าเร็จ

บัดน้ีจางเสี่ยวจิ้งเข้าใจแล้วว่าเหตุไฉนหลี่ปี ้รีบร้อนน�าตัวมัน 

ออกจากคุกนักโทษประหาร เรื่องนี้ส�าคัญเกินไป ยากเกินไป กระชั้น 

เกินไป วิธีธรรมดาใช้ไม่ได้แม้แต่น้อย ขุนนางหนุ่มผู้นี้มิอาจไม่ใช้แผน

ความเสี่ยงสูงย่ิง ลดตัวลดศักดิ์ศรีลงมาสนทนากับนักโทษประหาร

ร่างสูงเพรียวของหลี่ป้ีโน้มมาด้านหน้า "ภายในสี่ชั่วยาม สามารถ

กระท�าได้หรือไม่"

จางเสี่ยวจิ้งย้อนถาม "ไฉนเลือกข้า"

"ข้าตรวจดูประวัติของท่านแล้ว ก่อนหน้านี้ท่านอยู่แดนประจิม 

เคยคลุกคลีกับชาวทูเจว๋ีย สมควรมีประสบการณ์รับมือพวกมัน อีกทั้ง 

ยังเป็นหัวหน้าปู้เหลียงเหรินท่ีฉางอันเก้าปี เกรงว่าไม่มีผู ้ใดคุ้นเคย 

สภาพเมอืงน้ีดไีปกว่าท่านอกีแล้ว" ผูพู้ดเจตนาหยุดครูห่น่ึง จากน้ันยกมอื

ข้างหนึ่งขึ้น "ขอเพียงกระท�าเรื่องนี้ส�าเร็จ ข้ารับประกันด้วยราชโองการ

อภัยโทษ"

ส�าหรบันักโทษประหาร ไม่มสีิง่ใดมค่ีาย่ิงกว่าราชโองการอภัยโทษ

อกีแล้ว

ทว่าจางเสี่ยวจิ้งไม่เผยท่าทีให้เห็นว่าตื่นเต้นยินดี ตาข้างเดียว 

ของมันหรี่ลงเล็กน้อยคล้ายก�าลังครุ่นคิดอันใด จากน้ันประสานมือ 

อย่างนอบน้อม "ขอบคุณความปรารถนาดีของท่านผู้บัญชาการ  

ผู้น้อยยินยอมกลับคุกรอความตาย"

หางคิว้หลีป้ี่กระตกุครัง้หนึง่ ถึงกับปฏิเสธโอกาสสามารถมชีวิีตรอด

เพียงหนึง่เดยีวหรอื เพราะเหตุใด
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"ฉางอันมีหน่ึงร้อยแปดฟาง คิดหาตัวพวกทูเจวี๋ยออกมาภายในสี่

ชั่วยาม กระทั่งเทพเซียนก็จนปัญญา ถึงอย่างไรล้วนมีแต่ความตาย 

ตอนน้ีข้ากลับคุกยังตกตายอย่างสบายกว่า" จางเสี่ยวจิ้งผายสองมือ

ออก จากน้ันหันกายเดินกลับ

"แต่งตั้งเป็นขุนพลเซวียนเจี๋ย* และเพ่ิมต�าแหน่งแม่ทัพซั่งฝู่**  

อีกต�าแหน่งหนึ่ง พอหรือไม่"

"น่ีมิใช่ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนแต่อย่างใด"

สีหน้าหลี่ปี ้เคร่งเครียดทันที "ข้าไม่อาจเสียเวลาอีกแล้ว บอก 

เงือ่นไขของท่านมา!" แทบไม่เชือ่ว่าจะมคีนละท้ิงโอกาสเช่นน้ี นอกจาก

ไม่คิดมีชีวิตแล้ว

จางเสีย่วจิง้ก้าวเดินต่อ "ข้าบอกไปแล้ว นีม่เิก่ียวข้องกับค่าตอบแทน

มากน้อยแต่อย่างใด ท�าไม่ได้ก็คือท�าไม่ได้"

"ท่านแค้นชาวทเูจวีย๋หรอืไม่" ทนัใดน้ันหล่ีป้ีถามเร่ืองไม่เก่ียวข้อง

จางเสี่ยวจิ้งชะงักเท้าทันที

"แค้น" เสียงราบเรียบไร้ความรู้สึก

เสียงหลี่ปี้ดังข้ึนกว่าเดิมกะทันหัน "ในเมื่อเคียดแค้นชาวทูเจว๋ีย 

ปานนัน้ หรอืคดินัง่ดดูายปล่อยสตัว์ป่าพวกนัน้อาละวาดท�าลายฉางอนั"

จางเสี่ยวจิ้งยังคงหันหลังให้ "ฉางอันเบื้องบนมีโอรสสวรรค ์

ร้อยขุนนาง เบื้องล่างมีทหารกล้านับสิบหมื่น ไฉนเรื่องจับชาวทูเจว๋ีย 

กลับตกเป็นภาระของนักโทษประหารเช่นข้า" ในน�้าเสียงของมันแฝง

แววเสียดสีอยู่บ้าง

หลี่ปี ้ตวาดเกรี้ยวกราด "เพราะว่าตอนนี้คนท่ีสามารถกอบกู ้

เมืองฉางอันมีเพียงท่าน!" วาจานี้เค้นออกอย่างอับจนปัญญา ขณะ 

* ขุนพลเซวียนเจี๋ย (เซวียนเจี๋ยเซี่ยวเว่ย) ชื่อต�าแหน่งขุนนางฝ่ายบู๊ล�าดับหลักขั้นแปดบน

** แม่ทัพซั่งฝู ่(ซั่งฝู่เปี๋ยเจียง) ขุนนางฝ่ายบู๊ล�าดับหลักขั้นเจ็ดล่าง
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จางเสี่ยวจิ้งก�าลังจะส่ายศีรษะเดินจาก คิดไม่ถึงว่าหล่ีปี้สาวเท้าเร็วร่ี 

มาตรงหน้า ไม่ค�านึงถึงบรรดาศักด์ิของตัวเอง ดึงรั้งแขนเสื้อมันเอาไว้ 

พลกิร่างขวางอยู่เบือ้งหน้า คิว้กระบีส่องสายขมวดเข้าหากันเกือบชดิตดิ

"จางเสี่ยวจิ้ง ข้ารู ้ว่าท่านยังเคืองแค้นราชส�านัก แต่เรื่องวันน้ี 

เก่ียวพันถึงการรกัษาพระเกียรต ิและไม่ใช่เพ่ือเส้นทางขนุนางของข้าหลีป้ี่ 

แต่เพ่ือความปลอดภัยของราษฎรท้ังเมือง! เข้าใจหรือไม่ เพ่ือราษฎร  

หากท่านละท้ิงไปจะตอบมโนธรรมเย่ียงไร! ข้าไม่อยากรูว่้าท่านคดิเช่นไร 

แต่ท่านจะต้องกระท�าเรื่องนี้ให้ส�าเร็จ! นี่คือชีวิตคนหลายสิบหมื่น!  

ชวิีตคน!"

พูดถึงตอนท้าย เสียงหลี่ปี ้ถึงกับสั่นเล็กน้อย ฟังออกชัดๆ ว่า 

เป็นเพราะอารมณ์พลุ่งพล่าน น่ีมิได้พบเห็นบ่อยนัก

จางเสี่ยวจิ้งคิดไม่ถึงว่าขุนนางหนุ่มผู้น้ีจะเสียกิริยากะทันหัน  

เมือ่ได้ยินค�าว่า 'ชวิีตคน' ในใจมนัหวัน่ไหวเลก็น้อย ไม่ทราบเพราะเหตใุด

ภาพภูเขาศพทะเลเลือดในความฝันปรากฏข้ึนอีกครั้ง ธงสุนัขป่า 

อันน่าสะพรึงกับเสียงร้องไห้ปนเป หลังจากน่ิงเงียบยาวนาน สุดท้าย 

มันค่อยทอดถอนใจยาวๆ "เอาเถิด ผู้บัญชาการหลี่ ท่านชนะใจข้าแล้ว"

หลีป้ี่คลายแขนเสือ้ของอกีฝ่าย ถอยหลงัหน่ึงก้าว คนืกลบัสูกิ่รยิา

ไว้ตวัอกีครัง้ "ทีข้่ารบัปากก่อนหน้า ยังคงมผีล"

จางเสี่ยวจิ้งน่ิงเงียบครู ่หนึ่งก่อนเอ่ยว่า "แต่ข้ามีเร่ืองขอร้อง 

ทางการยามลงมือกระท�าเรื่องต่างๆ มีสิ่งต้องค�านึงมากเกินไป ไม่ว่า

กระท�าอันใดล้วนถูกมัดมือมัดเท้า หากต้องการให้ข้าจับโจรพวกนี้

ภายในสี่ชั่วยามก็ต้องท�าตามกฎของข้า"

"กฎของท่าน…คือสิ่งใด"

"ก็คือไม่แยแสกฎใดๆ" ตาขวาของจางเสี่ยวจิ้งฉายประกาย
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อันตรายกร้าวแกร่ง

หลี่ปี้เป็นคนฉลาด เข้าใจความหมายของจางเสี่ยวจิ้งทันที น�้าใน

เมืองฉางอันลึกเกินไป ผู ้มีอ�านาจมากมายหลายกลุ ่มคานอ�านาจ 

กันและกัน กระท�าการใดล้วนติดขดัหลายชัน้ หากไร้ดาบสะบัน้เชอืกปอ

วุ่นวายกลุ่มน้ี มิพักกล่าวถึงสี่ชั่วยาม กระทั่งสี่เดือนก็ไม่แน่ว่าจะมี 

ผลสมัฤทธ์ิ จางเสีย่วจิง้ต้องจบักุมชาวทูเจวีย๋ในฉางอนัภายในสีช่ัว่ยาม 

จ�าเป็นต้องมีอ�านาจเด็ดขาดท่ีสามารถบดท�าลายทุกอย่างได้... 

คิดกระท�าสิ่งใดก็กระท�าสิ่งน้ัน ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ไม่มีใคร

สามารถขัดขวาง

หลี่ปี้ลังเลครู่หน่ึง คนผู้น้ีเป็นหัวหน้าปู้เหลียงเหรินแห่งฉางอัน 

นานเก้าปี ฝีมอือ�ามหติใดๆ ล้วนมพีร้อม หากกระท�าการต่างๆ โดยมต้ิอง 

ถูกผกูมดัเข้าจรงิ ยากคาดเดาว่าจะก่อเกิดผลกระทบใหญ่หลวงปานใด

จางเสีย่วจิง้เห็นมนัไม่กล่าววาจาก็หัวร่อหึๆ  อย่างเย็นชา หมนุกาย

จะเดนิออกไป

"ช้าก่อน!"

ในทีส่ดุหลีป้ี่ตดัสนิใจเดด็ขาด มนัยกมอืขวา เผยให้เหน็ป้ายห้อยเอว

เหลอืงอร่าม สลกัตัวอกัษรสีต่วั 'จิง้อนัพิทักษ์'

"นับแต่บัดนี้ไปท่านก็คือผู้บัญชาการทหารประจ�านครหลวงของ 

จิ้งอันซือ เมื่อถือป้ายนี้ พลเฝ้าระวังของหอสังเกตการณ์ ผู้ควบคุมฟาง  

ผู ้ควบคุมหลี่ รวมถึงทหารรักษาความสงบย่านร้านค้า พลเดินเท้า  

พลลาดตระเวนม้า ทหารรักษาประตูเมือง ปู้เหลียงเหรินท้ังสองอ�าเภอ

ของศาลว่าการจงิจ้าวในเมอืงฉางอนั ล้วนต้องเชือ่ฟังค�าสัง่ท่าน เหน็ป้าย

ดุจเห็นข้า"

จางเสีย่วจิง้รบัป้ายห้อยเอวไปอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อย ผกูเข้ากับ
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สายรัดเอว มัดปมจิ่วเหอแน่นหนา ตั้งแต่นี้ไปมันก็คือนักโทษประหาร 

ท่ีมอี�านาจมากท่ีสดุทัว่ท้ังฉางอนั

หลีป้ี่พลนัถามว่า "ข้าให้อ�านาจย่ิงใหญ่ปานน้ี หากท่านหลบหนีไป

จะท�าเช่นไรเล่า"

"ไม่มีค�าสัญญา" จางเสี่ยวจิ้งตอบโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย "คน  

เปน็ท่านเลอืก ทาง ข้าเปน็คนเลอืก พวกเราต่างต้องรบัผดิชอบต่อสิง่ที ่

ตัวเองเลือก"

การสนทนายุติลงเช่นนี้ หลี่ปี้สั่นกระดิ่งบนโต๊ะ เรียกหญิงรับใช้

มาสองคน พวกนางน�าจางเสี่ยวจิ้งไปห้องปีกท่ีไม่ไกลนัก ให้มัน 

ถอดชุดนักโทษสกปรกทิ้ง เปลี่ยนเส้ือและกางเกงฝ้ายสีน�้าตาล

เคลือ่นไหวสะดวก เมือ่เสรจ็สิน้แล้วหลีป้ี่น�าจางเสีย่วจิง้มาต�าหนกัใหญ่

ของจิ้งอันซือด้วยตนเอง

ท่ีน่ีคือศูนย์กลางของท้ังหน่วยงาน ชุมนุมยอดฝีมือจากฝ่ายต่างๆ 

ศูนย์รวมข่าวสารทางการทหารจากทุกหนทุกแห่ง ศึกษา แยกแยะ  

น�าไปใช้ ในห้องปีกยังมีคลังขนาดมหึมา ด้านในวางทับซ้อนไปด้วย 

ม้วนหนังสือต�าราทุกด้าน ตั้งแต่ข้อมูลของหกกรมแห่งฉางอันไปจนถึง

ตลาดสองฟากนคร สามารถพลิกอ่านสืบค้นทุกเวลา สวีปินมีความ

สามารถด้านนี้จึงถูกโยกย้ายข้ามมา

ท่ีจางเสี่ยวจิ้งตื่นตาตื่นใจท่ีสุดคือหอสังเกตการณ์ของจิ้งอันซือ

ในแต่ละฟางท่ัวฉางอันต่างต้ังหอสังเกตการณ์สองถึงสามหอ  

ยามปกติใช้จับตาโจรขโมย แจ้งเตือนอัคคีภัย ภายใต้มือหลี่ปี้ บัดนี ้

หอสังเกตการณ์เพ่ิมความสามารถขึ้นอีกหนึ่งอย่าง จัดตั้งพลเฝ้าระวัง

ควบคมุธงเป็นกรณีพิเศษ พวกมนัสามารถสือ่สารด้วยรหัสธงท่ีก�าหนดไว้

แล้ว กลางวันใช้ธง กลางคืนใช้ความสว่างและมืดจากโคมไฟ
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เมื่อเป็นเช่นนี้ ยามหอสังเกตการณ์ใดๆ พบเห็นเหตุในเมือง  

ล้วนสามารถส่งข่าวถึงศูนย์กลางจิ้งอันซืออย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกัน 

ศูนย์กลางจิ้งอันซือก็สามารถออกค�าสั่งต่อจุดใดๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เห็นชัดเจนว่าสิ่งนี้ลอกแบบมาจากหอสัญญาณควันชายแดน  

ทว่าคล่องตัวกว่าหอควันมาก ระยะห่างของแต่ละหอสังเกตการณ์ 

ราวครึง่ลี ้ข่าวการทหารสามารถข้ามเมอืงได้ในอดึใจ มองเพียงแวบเดยีว 

จางเสี่ยวจิ้งก็รู้ซึ้งถึงประโยชน์ใช้สอยของสิ่งน้ี นี่หมายความว่าไม่ว่า 

มนัอยู่ท่ีใดในฉางอนัล้วนสามารถติดต่อกับจิง้อนัซอืผ่านหอสังเกตการณ์

ได้ทุกเวลา เหมอืนมดีวงตาไร้สภาพใหญ่มหึมามองฉางอนัจากเบือ้งบน

เพียงแต่โครงสร้างหอสงัเกตการณ์ชดุน้ีส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมหาศาล 

มเีพียงหน่วยราชการพิสดารเย่ียงจิง้อนัซอืนีเ้ท่านัน้จงึจะสามารถใช้งานได้

ในเวลานี้ชุยชี่ก็อยู ่ในต�าหนักด้วย ก�าลังสนทนาแผ่วเบากับ 

หญิงรับใช้ผู้รับผิดชอบเลื่อนย้ายวัตถุบนโต๊ะทราย หล่ีปี้ร้องเรียกชื่อมัน 

ชุยชี่รีบว่ิงเข้ามาหา คุกเข่าลงหน่ึงข้าง มันยังไม่ลืมว่าตนเองยังมีทัณฑ์

ติดตัว

หลี่ปี ้กล่าวเสียงราบเรียบ "นายกองชุย การตายของลิ่วหลาง

สาเหตุเกิดจากการขับไล่คนและสัตว์อย่างเลินเล่อ ข้าก็ต้องรับผิดชอบ  

ย่อมพิจารณาโทษของตนภายหลัง" ชุยชี่เงยหน้าทันใด เกือบจะไม่เชื่อ 

หูตัวเอง มันคิดไม่ถึงว่าสาเหตุการตายของพ่ีชายถึงกับเป็นเพราะ 

ความประมาทเพียงน้อยนิดเช่นนี้  เรื่องท่ีสองท่ีคาดคิดไม่ถึงคือ 

ขนุนางใหญ่ท่านนีถึ้งกบัประกาศรบัผดิด้วยตนเอง หรอืว่า…น่ีคอืกลวธีิ 

ซื้อใจคน?

หากหลี่ปี้ล่วงรู้ความคิดอีกฝ่ายคงได้เหยียดปาก ขณะนี้มันหามี 

เวลาส�าแดงกลวิธีซื้อใจคนไม่ เพียงแต่ทระนงในศักดิ์ศรีถึงระดับท่ีว่า 
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ไม่คดิป้ายความผดิแก่ผูอ่ื้นเท่านัน้ มนัช้ีไปทีจ่างเสีย่วจิง้ "เป็นแม่ทัพจาง

ท่านนีไ้ขปรศินา จากน้ีไปมนัจะแทนทีพ่ี่ชายเจ้า ไล่ล่าพลสนุขัป่า"

ชุยชี่กวาดตาส�ารวจจางเสี่ยวจิ้งแวบหน่ึง ในแววตามีทั้งส�านึก

ขอบคุณทั้งสงสัย

มันรู ้ว่าจางเสี่ยวจิ้งเป็นนักโทษประหาร ไม่เข้าใจว่าไฉนหลี่ป้ี 

จึงมอบอ�านาจให้ ทว่าทหารมีหน้าที่เชื่อฟังค�าส่ังและปฏิบัติตามค�าสั่ง  

มนักระท�าความเคารพตามขนบทหาร เอ่ยเสยีงสะท้าน "ใต้บงัคบับญัชาข้า

มกีองพลหลีว์่เปินสามร้อยนาย เคลือ่นไหวได้ทัง้เดนิเท้าทัง้ข่ีม้า สามารถ

ไปถึงทุกตรอกทุกซอยของฉางอันภายในสองเค่อ...หวังว่าท่านจาง 

จะให้โอกาสข้าช�าระแค้นพ่ีชายด้วยมอืข้าเอง!"

จางเสีย่วจิง้สงัเกตว่าอีกฝ่ายเรยีกขานมนัท่านจาง มใิช่แม่ทัพจาง 

กระบีแ่หลมคมท่ีหลีป้ี่มอบให้เล่มนีค้ล้ายใช้งานไม่ง่าย

เวลาบีบค้ันเหลือเกิน การจัดแจงจากนี้ไปเร่งรัดและถ่ีแน่น  

จางเสี่ยวจิ้งจดจ�ารหัสธงของหอสังเกตการณ์กับวิธีการติดต่อท่ีส�าคัญ

จ�าเป็นบางอย่าง ก่อนจะเดินไปถึงด้านหน้าโต๊ะทรายใหญ่ ฟังสรุปย่อ

เรื่องชาวทูเจว๋ีย

ผู ้สรุปคือหญิงรับใช้รูปงามท่ีถือเคียวไม้ นางหันหน้าเข้าหา 

โต๊ะทราย เลือ่นไม้ไปพลางอธิบายไปพลาง เสยีงดงัสดใสชดัเจน ทัง้ยัง

แฝงส�าเนียงต่างชาตเิลก็น้อย จางเสีย่วจิง้จ้องมองนางเนิน่นาน นานจน

ค่อนข้างไร้มารยาท แม่นางนามถานฉีผู้น้ีสันจมูกสูงโด่ง มวยผมสีด�า  

น่าจะเป็นเลือดผสมระหว่างชาวฮั่นและชาวหู

"ท่ีส�าคัญคือนักรบสุนัขป่าคิดลงมือเช่นไร" จางเสี่ยวจิ้งถาม

ถานฉีตอบ "ตอนนี้ยังไม่ทราบ ข่าวลับเพียงหน่ึงเดียวมาจาก 

ส�านักตรวจการหลิวโฮ ่วฟากอุดร หัวหน้าเผ ่าของทูเจว๋ียผู ้หนึ่ง 
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เคยประกาศว่า ท้ังเมืองฉางอันก�าลังจะกลายเป็นเชว่เล่อฮั่วตัว... 

เข้าใจหรือไม่ว่าคือสิ่งใด"

จางเสี่ยวจิ้งพยักหน้า เชว่เล่อ เป็นค�าภาษาทูเจว๋ีย ใกล้เคียงกับ 

ค�าว ่านรกเลือด ส่วนฮั่วตัว หมายถึงสลายเป็นฝุ่นธุลี ท้ังส่ีค�านี้ 

เป็นค�าสาปแช่ง อีกท้ังเป็นสัตว์ร้ายชนิดหน่ึงในต�านานด้วย อักษร  

'เชว่เล่อฮั่วตัว' สี่ตัวน้ี แม้ไม่เข้าใจภาษาทูเจว๋ียก็สามารถรับรู ้ถึง 

รังสีฆ่าฟันท่วมท้องฟ้าในถ้อยนั้นได้

ฉางอันก�าลังจะกลายเป็นเชว่เล่อฮั่วตัว น่ีอาจเป็นค�ากล่าว 

อันเกินเลย และก็อาจเปรียบเทียบถึงบางสิ่ง ไม่มีผู้ใดล่วงรู้

ถานฉีรู ้ว ่าเวลาเหลือน้อยนักจึงพูดเร็วมาก "…นี่เป็นเศษผ้า 

ท่ีพวกเราพบจากโรงเก็บปิ่งหก เขียนผังครึ่งเมืองของฉางอันไว้อย่าง

หยาบๆ เป็นไปได้อย่างย่ิงว่าท่ีเฉาพ่ัวเหยียนต้องการคือแผนท่ีละเอียด

ของฟางท้ังหมดทั่วฉางอัน"

เมื่อได้ยินค�าว่าแผนท่ีฟางประจ�าฉางอัน ค้ิวหนอนไหมของ 

จางเสี่ยวจิ้งขมวดแน่น หลี่ปี้สังเกตเห็นสีหน้าของมันเคร่งเครียดทันที 

จงึถามว่า "ตามความเห็นของท่าน ชาวทเูจว๋ียต้องการแผนท่ีนีเ้พ่ือสิง่ใด... 

อืม ข้าควรเปลี่ยนวิธีถาม หากได้แผนที่มาแล้ว พวกมันสามารถ 

กระท�าการใดได้บ้าง"

"แพร่พิษลงคลอง วางเพลิงระหว่างแต่ละเขตฟาง ลอบสังหาร 

ยามวกิาล ปล่อยข่าวลอืชัว่ร้าย บกุเข้าวงัหลวง…หากเป็นเทศกาลโคม 

ซั่งหยวน เพียงโปรยเหรียญทองแดงไม่ก่ีเหรียญกลางฝูงชนท่ีรวมตัว 

ชมโคม เช่นทีฉ่งเหรนิฟาง เหยียนโซ่วฟาง พระราชวังซงิชิง่ แม่น�า้ชวีเจยีง 

ล้วนสามารถก่อเหตจุลาจลสร้างความโกลาหล หากได้แผนทีช่่วยชีท้าง 

พวกมันย่อมสัญจรไปมาได้ด่ังใจท่ัวเมือง เรื่องที่สามารถกระท�าได ้

Page ������������������� 1.indd   56 20/9/2561 BE   14:14



Ma Bo Yong 57

เกรงว่ามีมากมายเหลือคณานับ"

จางเสี่ยวจิ้งนับนิ้วมือ พูดออกมาตามตรง กล่าวแต่ละประโยค

สีหน้าผู้คนรอบข้างก็เหน็บหนาวขึ้นหน่ึงส่วน

หลี่ปี้หน้าเคร่งเครียด มันประเมินสภาพไว้เลวร้ายเพียงพอแล้ว 

ทว่าคิดไม่ถึงว่ายังมีวิธีเลวร้ายเหลือเชื่อเย่ียงน้ีอีก คนของจิ้งอันซือ 

ล ้วนมี พ้ืนเพจากฝ่ายขุนนาง ความรอบรู ้ด ้านน้ีมิอาจใกล้เคียง 

อดีตหัวหน้าปู้เหลียงเหรินผู้พบเห็นลูกไม้เล่ห์กลมาอย่างโชกโชน

"ตามความเห็นของท่าน หากไม่สามารถไล่ล่าจับกุมโดยเปิดเผย 

สมควรลงมอืเย่ียงไร" หลีป้ี่ถาม

จางเสี่ยวจิ้งตอบว่า "ลอบซุกซ ่อนแผนที่ฟางของวังหลวง 

โทษทัณฑ์ใหญ่หลวงถึงขั้นตัดหัว นอกจากทางการ คนท่ัวไปไม่อาจ

ครอบครอง ในเมือ่เฉาพ่ัวเหยียนไม่สามารถได้จากชยุลิว่หลาง ถ้าไม่ไป

ขโมยในวังหลวงก็ไป…" สายตาของมนัเลือ่นไปบนโต๊ะทราย เคลือ่นกาย

ไปหาถานฉ ีจนไหล่เคียงไหล่กับนาง "หอสังเกตการณ์เห็นเฉาพ่ัวเหยียน 

ครั้งสุดท้ายที่ใด"

ถานฉีตกใจอยู่บ้างที่มันใจกล้าเยี่ยงนี้ นางลังเลครู่หนึ่งจึงตอบว่า 

"เฉาพ่ัวเหยียนปีนข้ามประตนู�า้เรว็ย่ิง หอสงัเกตการณ์ไม่ทันพบเหน็ ทว่า

ตามท่ีพวกเราคะเน มันอาจขึ้นตลิ่งละแวกเหยียนโซ่วฟางกับปู้เจิ้งฟาง  

สองแห่งน้ีผูค้นหนาแน่น เหมาะซ่อนตวั พวกเราส่งคนไปตรวจค้นแล้ว"

จางเสี่ยวจิ้งปรารภ "ข้าคาดว่ามันไปไม่ไกล สุดท้ายยังคงต้อง 

กลับมาที่น่ี" กล่าวจบชี้นิ้วไปบนโต๊ะทราย

"ตลาดตะวันตกหรือ" ชุยชี่ตกใจอยู่บ้าง 

หลี่ปี้กลับพยักหน้าเล็กน้อย รับค�าเสียงเดียวกันกับจางเส่ียวจิ้ง 

"ร้านพ่อค้าชาวหู!"
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ร้านของพ่อค้าชาวหูส่วนใหญ่อยู่รวมกันที่ตลาดตะวันตก มีแต่

พ่อค้าใหญ่ผู้ร�่ารวย แผนที่ฟางของเมืองฉางอันมีประโยชน์ต่อการค้า

มหาศาล พวกมันลอบเก็บซ่อนสักชิ้นก็ไม่แปลก จางเสี่ยวจิ้งคุ้นกับ 

นิสัยพวกมันย่ิงนัก คนเหล่านี้ชมชอบแสวงหาเงินทองโดยสันดาน  

ถุงน�้าดีใหญ่กว่าอูฐเสียอีก*

หลังชุยลิ่วหลางพลาดเผยตัวแล้ว เฉาพ่ัวเหยียนไม่กล้าติดต่อ 

ชาวฮัน่อกี หากคดิได้แผนทีฟ่างในเวลาอนัสัน้ มนัไร้ทางเลอืกอืน่ มเีพียง

ติดต่อกับชาวหูเท่านั้น

"แต่ท่านรู ้ว ่าจะไปหาพ่อค้าคนใดหรือ" หลี่ปี้ขมวดคิ้วถาม  

ตลาดตะวันตกมีร้านค้าชาวหูมากมายเกินไป ไม่อาจไล่ตรวจค้น 

ทีละราย

จางเสี่ยวจิ้งก�าหมัด ตอบเรียบเฉย "เวลาวิกฤตย่อมมีแผน 

ยามวิกฤต" เห็นชัดเจนว่าหลี่ปี้ต่ืนเต้น ทว่าวาจาที่มาถึงริมฝีปากยังคง

ถูกกลืนลงไป

เกรงว่า 'แผนยามวิกฤต' ที่คนผู้นี้อ้างจะเป็นวิธีไม่สอดคล้อง

คุณธรรม ทว่ายามนี้ไม่มีเวลาเสวนาเรื่องกฎหมายกับเมตตาธรรมใด 

นาฬิกาน�้าที่มุมต�าหนักน�้ายังคงหยดกระทบถังบอกเวลาทีละหยดๆ 

แต่ละหยดอาจหมายถึงชีวิตคนนับร้อยดับสูญ

"แม่ทัพจาง ชะตาของราชส�านัก ความปลอดภัยของราษฎร 

ท้ังเมืองล้วนต้องฝากฝังแล้ว" หลี่ ป้ีสะบัดแขนเสื้อใหญ่ สองมือ 

ประคองหมัดอย่างจริงใจ กระท�าคารวะอย่างจริงจัง เหล่าขุนนาง 

เจ้าหน้าท่ีท่ีด้านหลงัมนัเหน็ดงัน้ีก็ลกุขึน้ยืนประสานมอืโดยพร้อมเพรยีง

จางเสีย่วจิง้มไิด้คารวะตอบ เพียงใช้มอืเชด็ฝุน่ละอองในเบ้าตาซ้าย 

* ถุงน�า้ด ีในภาษาจนีพ้องรูปและพ้องเสยีงกับค�าว่า 'ความกล้า' คนจนีเชือ่ว่าดใีหญ่ใจกล้า ดเีลก็ขีข้ลาด
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เปรยเสยีงเฉยเมย "ข้าท�าเพ่ือชาวเมอืงฉางอนั อืน่ใดน้ันข้าไม่สนใจ ทกุท่าน

อย่าเข้าใจผดิ"

สหีน้าทกุคนเปลีย่นแปลงรนุแรงทันท ี น่ีเป็นวาจาใดกัน แม้ทุกคน

จะลอบไม่พอใจราชส�านัก ทว่าไหนเลยจะโพล่งออกมาตรงๆ 

จางเสี่ยวจิ้งแสยะย้ิม หันกายเดินออกจากต�าหนัก เหล่าคน 

ในจิง้อนัซอืหวาดกลวัลนลาน พากันมองหลีป้ี่ สหีน้าหลีป้ี่กลบัเป็นปกติ 

แส้ปัดพาดบนแขน คล้ายไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย

คนผู้น้ีก�าลังส่งสัญญาณบอกตนเองว่า มันไม่ยินยอมถูกผู้ใด

ควบคุมบงการ

ที่ประตู ชุยชี่จัดเตรียมยุทธภัณฑ์ไว้พร้อมสรรพหนึ่งชุดแล้ว  

มีดสั้นหลอมตีอย่างดี เกราะอ่อนแนบกาย ระเบิดควัน เชือกเอ็นวัว 

เป็นต้น ยังมีหน้าไม้อีกหนึ่งคัน จางเส่ียวจิ้งติดตั้งยุทธภัณฑ์เหล่าน้ี 

อย่างคล่องแคล่วแล้วนั่งยองๆ ใช้เชือกปอสองท่อนมัดขากางเกง 

แน่นหนา สวมติดประจ�ากายครบครันแล้วพลันเผยแววเหี้ยมหาญ  

แผ่รังสีอ�ามหิต

จางเสีย่วจิง้หยบิหน้าไม้ขึน้มาดงึสายเปล่าข้ึนลงซ�า้ๆ ไปมา จากนัน้

ใช้หูฟังแล้วบอกกับชยุชีว่่า "รือ้ศนูย์ออก ขันเดือยขอขึน้อกีสองเฟิน" ชยุชี่

ได้ยินก็ชะงกังนั ศนูย์มไีว้เพ่ือช่วยเลง็เป้า แต่ก็ค่อนข้างเกะกะ คนยิงแม่น

มักถอดออก ส่วนปรับเดือยขอน้ันก็เพ่ือความเร็วของลูกศร ย่ิงเร็ว 

พลังย่ิงมาก ทว่ายากควบคุมให้แม่นย�า...ดูท่าคนผู้นี้เป็นยอดฝีมือ

เชีย่วชาญใช้หน้าไม้

มนัรบีน�าหน้าไม้ไปให้ช่างปรบัแต่ง จางเสีย่วจิง้ฉวยโอกาสดงึสวีปิน 

ไปอีกด้าน ลดเสียงพูดเบาลง
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"รบกวนโหย่วเต๋อท่านชว่ยสง่คนไปตนุอีฟ้าง มมุตะวนัตกเฉยีงใต้  

ทีน่ัน่มร้ีานเครือ่งหอมชือ่เหวินจี ้น�าวาจาข้าไปบอกกับเถ้าแก่ ให้รบีไปจาก

ฉางอันทันที ห้ามเสียเวลาแม้เค่อเดียว ทางที่ดีให้บอกคนในครอบครัว

ท่านออกจากเมอืงโดยเรว็ท่ีสดุ ห้ามไปเท่ียวงานโคมไฟเดด็ขาด"

สวีปินเหลือกตา ไม่เข้าใจเจตนาของมัน

น�้าเสียงจางเสี่ยวจิ้งจริงจังสุดขีด "ข้าอยู่เมืองฉางอันนานปีเช่นนี้  

รูด้กีว่าทกุผูค้นว่าเมอืงน้ีเปราะบางปานใด หากสิง่ทีผู่บ้ญัชาการหลีก่ล่าวไว้

เป็นความจริง ข้าคาดว่า..." เปรยถึงตรงนี้มันลังเลครู่หน่ึง น้อยคร้ังนัก 

ที่จะลังเลเช่นนี้ จากนั้นเน้นเสียงอีกครา

"ครั้งน้ีฉางอันยากรอดพ้นมหันตภัย"

เวลาน้ีเฉาพ่ัวเหยียนยืนอยู่ที่ประตูฟางแห่งหนึ่ง ตอนน้ีมันสวม

หมวกไผ่สานปีกกว้างหน่ึงใบ หากไม่ปลดหมวกลงก็ไม่เห็นใบหน้า

แม้แต่น้อย

ประตูฟางยามนี้เปิดกว้าง คนค้าขายมากมายนับไม่ถ้วนวางแผง

ขายของอยู่เชงิก�าแพง เสยีงตะโกนดงัไปท่ัว ทีล่านว่าง พวกไร้เรือ่งราว

กระท�าจ�านวนสิบกว่าคนดึงสองปลายของเชือกเส้นใหญ่ละเล่นชักเย่อ 

ส่วนผู้มาล้อมดูมีมากกว่านับสิบเท่า ด้านข้างประตูฟางสร้างล้อจักร 

แขวนโคมท�าจากซกีไผ่ขนาดใหญ่สงูกว่าห้าจัง้ ทกุมมุบนล้อแขวนโคมแพร

หลากสีห้อยย้อย รอเวลาค�่าจึงจุดตะเกียง

เฉาพ่ัวเหยยีนหลบุปีกหมวกลงต�า่ เดนิผ่านข้างกายทหารประจ�าหลี่

มุง่เข้าในฟาง จิง้อันซอืมคี�าสัง่ลงมาฉบบัหน่ึง ให้ทหารประจ�าหลีทุ่กฟาง

จบัตาชาวหูไว้เคราผูห้น่ึง ทว่าเนือ่งจากเป็นข่าวแจ้งกะทนัหนั ไม่มภีาพ 

ส่งมาด้วย เหล่าทหารประจ�าหลีท่ีก่�าลงัส่งเสียงโห่ร้องต่อการละเล่นชกัเย่อ 
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เมือ่พวกมนัเห็นเฉาพ่ัวเหยียนไม่ได้สวมชดุแบบชาวห ูกระท่ังมองส�ารวจ 

ก็ยังคร้าน จึงปล่อยมันเข้าไปในฟาง

เฉาพั่วเหยียนเดินไปยังท่ีเปลี่ยวข้างสี่แยก ล้วงม้วนกระดาษ 

ม้วนเล็กออกจากในอกเสื้อ มองดูแวบหนึ่ง จากน้ันกวักมือเรียกเด็กท่ี

ว่ิงผ่านมาคนหน่ึง สอบถามว่าร้านเครื่องไม้ไผ่หลี่จี้อยู่ท่ีใด เด็กน้อย 

เห็นใบหน้าดุร้ายก็รีบบอกว่า บ้านหลังท้ายสุดของถนนด้านหลัง

มนัเดนิไปตามทางชีบ้อก เหน็กลุม่บ้านท�าเครือ่งไม้ไผ่ ทางเดนิกบั

หน้าประตูกองเต็มไปด้วยโครงโคมยังไม่ทาแป้งเปียกติดกระดาษกับ 

เส้นตอก มีท้ังหงส์วิเศษ มีทั้งมังกรดั้นเมฆ ยังมีทวยเทพกับสัตว์มงคล 

ต่างๆ นานา ดูท่าทีน่ี่การค้าไม่เลว ถึงวนัเทศกาลซัง่หยวนแล้วยังเร่งมอื

รบีท�างานกันอยู่อกี

เคาะประตู ยาวสามครั้ง สั้นหน่ึงคร้ัง จากนั้นยาวอีกสองคร้ัง  

ในบ้านเงยีบอยู่ชัว่ครูก่่อนท่ีช่างไผ่ร่างผอมเกรง็ จมกูโด่ง ตาเว้าลึกคนหนึง่

ย่ืนหน้าออกมา ถือมีดจักตอกเล่มหนึ่งท่ีหน้าอก

"พรมขาวกระโจมทองอยู่ทีใ่ดของเวียงวัง" มนัถามด้วยภาษาทเูจว๋ีย 

อย่างกะทนัหัน

"จ้าวอินทรีแห่งดินแดนทุ่งหญ้ามิหวาดพายุคลั่ง" เฉาพ่ัวเหยียน

เปิดหมวกปีกกว้าง ตอบด้วยภาษาทูเจวี๋ยเย่ียงเดียวกัน

ฝ่ายตรงข้ามแง้มช่องเล็กๆ ให้มันลอดเข้าไป
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รัชศกเทียนเป่าปีท่ีสาม เดือนอ้าย วันท่ีสิบสี่ ต้นยามอู่

เมืองฉางอัน อ�าเภอฉางอัน ตลาดตะวันตก

ตลาดตะวันตกอันคึกคักหาได้เงียบเชียบไปเพราะเหตุวุ่นวาย 

เมือ่ครูไ่ม่ พอใกล้เทีย่งวัน ชาวบ้าน คหบดีและชนชัน้รุม่รวยของแต่ละฟาง 

พ่อบ้านของตระกูลสูงศักดิ์ที่มาซื้อหาข้าวของ ขุนนางรอคัดเลือกบรรจุ

ท่ีมาพ�านักในนครหลวง ปราชญ์กวีจากที่ต่างๆ ทั่วแคว้น ต่างพากัน 

กรูออกมา หวังชิงซื้อสินค้าต่างแดนใหม่ๆ ท่ีเพ่ิงน�าเข้าเมือง อีกทั้ง 

ยังหวังได้พบเห็นเหล่าสตรีมวยผมปักบุปผาเดินอยู่ในกลุ่มผู้สัญจร  

พวกนางไม่วางใจผู้อ่ืนจึงจ�าต้องมาเลือกซื้อด้วยตนเอง 

จางเสี่ยวจิ้งเดินไปตามถนน ฝีเท้าดั่งโบยบิน ที่ด้านหลังมัน 

ติดตามใกล้ชิดด้วยชายหนุ่มใบหน้ากลมยังแลดูไร้เดียงสาอยู่คนหนึ่ง  

คนผูน้ี้ชือ่เหยาหรูเ่หนงิ เป็นเจ้าหน้าท่ีหนุม่ชัน้ผูน้้อย เพ่ิงเข้าร่วมจิง้อนัซอื 

บทที่สอง

ต้นยามอู่*

* ยามอู่ คือช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 12.59 น.
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ไม่นาน เริ่มงานจากเป็นมือปราบชานเมือง มีความสามารถผ่านตา 

ไม่ลืมเลือน หลี่ปี้ส่งตัวคนผู้น้ีมาช่วยงานจางเส่ียวจิ้ง...แน่นอนว่า 

แฝงเจตนาจับตาดูด้วย

"แม่ทัพจาง ท่านจะไปทีใ่ด" เหยาหรูเ่หนงิอดใจไม่ได้ เอ่ยถามขึน้ 

ฝีเท้าจางเสี่ยวจิ้งเร็วเกินไป ผู้คนรอบข้างก็มีมาก มันต้องใช้สุดก�าลัง 

จงึตดิตามทนั

จางเสี่ยวจิ้งเท้ามิได้หยุด "ร้านโหรวจยาอว้ีเจิน"

ชื่อร้านโหรวจยาอว้ีเจินนี้ เหยาหรู่เหนิงเคยได้ยิน เป็นร้านขาย

เครื่องประทินโฉม ยาบ�ารุงส�าหรับสตรีโดยเฉพาะ ในร้านล้วนเป็น 

ยาเนื้อเหลวบ�ารุงความงาม ต�ารับลับจากพ่อค้าต้าอี้* ประสิทธิภาพดี

อย่างน่าอศัจรรย์ มชีือ่เสยีงมากในหมูส่ตรสีงูศกัดิเ์มอืงฉางอนั เจ้าของร้าน

นับได้ว่าเป็นหนึ่งในเศรษฐีพ่อค้าแห่งตลาดตะวันตก

ทันใดนั้นเหยาหรู่เหนิงปราดมาด้านหน้า ขวางมันไว้ "ขอให้ท่าน 

บอกวัตถุประสงค์ที่จะไปที่น่ันด้วย" 

จางเสีย่วจิง้ขมวดค้ิว "นีเ่ป็นยามใดแล้ว เจ้ายังจะพิรีพิ้ไรอยู่ท่ีน่ีอกี!"

เหยาหรู่เหนิงยืนกรานด้วยสีหน้าจริงจัง "ตอนนี้ฐานะท่านพิเศษ 

ก่อนกระท�าการจ�าเป็นต้องบอกเหตุผลเสยีก่อน และเพ่ือให้ผูบ้ญัชาการหลี่

วางใจด้วย"

"ถ้าข้าไม่บอกเหตุผลเล่า"

เหยาหรู่เหนิงกุมด้ามดาบที่เอว "ข้าสามารถจับกุมท่านกลับไปได้

ทุกเวลา" วาจามันเพ่ิงกล่าวจบ จางเสี่ยวจิ้งย่ืนห้านิ้วออกจับคมดาบ  

บิดเบาๆ ดาบประจ�ากายเล่มน้ันก็หลุดมือ เหยาหรู่เหนิงรีบเบี่ยงร่าง 

ไปชิง ไม่ทันระวัง ถูกเท้าจางเสี่ยวจิ้งเก่ียว คนล้มคะม�าลงพ้ืนฝุน่ทันที

* ต้าอี้ คือราชอาณาจักรอาหรับ
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จางเสี่ยวจิ้งก้มมอง เปรยเสียงเย็นชา "หากข้าคิดหนีจริง ตอนนี้

เจ้าตายไปหลายครั้งแล้ว"

กล่าวจบพลันหมุนกายจากไป เหยาหรู ่เหนิงลุกขึ้นจากพ้ืน  

สภาพทลุกัทเุล ไม่มเีวลาปัดดนิบนร่าง ร�า่ร้องไม่หยดุปาก "น่ี แม่ทพัจาง 

ท่านท�าแบบนี้ ข้าจะรายงานเบื้องบน"

จางเสี่ยวจิ้งไม ่แยแสมันแม้แต่น ้อย เดินตรงไปด้านหน้า  

เหยาหรู่เหนิงได้แต่ไล่ตามไปอย่างหัวเสีย

โหรวจยาอวี้ เจินอยู ่ในตรอกโค้งฟากเหนือ สี่แยกถนนสอง  

ทิศตะวันออกเฉยีงใต้ของตลาดตะวันตก จ�าเป็นต้องเลีย้วเข้าไปด้านหลงั 

หลีกพ้นจากเสียงอึกทึกกับสายตาผู้คนของถนนด้านนอก

เมื่อเข้าในร้านก็พบผนังดินหอมกรุ่นสามด้าน บนผนังมีชั้นยาว

เก้าแถว บนชั้นหุ้มด้วยผ้าลายดอกสีชมพู ขวดแก้วกับเครื่องเคลือบ

ใหญ่ๆ เล็กๆ วางเรียงราย เวลานี้สตรีในชุดผ้าคล้องไหล่สารพัดสี 

สิบกว่าคนก้มหน้าพูดคุยกระซิบกันเป็นพักๆ เผยให้เห็นล�าคอขาวผ่อง

ราวหิมะ กลิ่นหอมเข้มข้นฟุ้งกระจายอ้อยอิ่งอยู่รอบบริเวณ บันดาลให้

ผู้คนด่ืมด�่าลุ่มหลง

คนงานเห็นผู้เข้ามาเป็นบุรุษก็ชะงัก จางเสี่ยวจิ้งส�าแดงป้ายเอว 

ตวาดเสยีงเฉยีบขาด "จิง้อันซอืออกปฏิบตักิาร น�าข้าไปพบเจ้าของร้าน!" 

คนงานยังคิดพูดอีก ตาข้างเดียวของจางเส่ียวจิ้งจึงหรี่ลง กวาดไปทาง 

สตรกีลุม่นัน้ คนงานไม่กล้าขดั ได้แต่บอกจะไปรายงานเถ้าแก่ จางเสีย่วจิง้ 

กลับคว้าแขนมัน เดินตรงไปด้านหลังร้าน "ข่าวการทหารไม่อาจชักช้า 

ข้าไปกับเจ้า!" คนงานยังคิดสะบัดหนี ถูกมันใช้ด้ามดาบกระทุ้งหลังเอว  

ไม่กล้าขยับแล้ว

ง่ายดายเช่นนี้เอง จางเสี่ยวจิ้งจับตัวคนงานผู้ขาสองข้างสั่นเทิ้ม 
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เดนิอาดๆ ไปยังด้านหลงั เหยาหรูเ่หนงิตามติดอยูด้่านหลงั มนักลบัไม่แย้ง

วิธีการเช่นนี ้เวลาเหลอืน้อยนัก ไฉนจะปล่อยให้เดนิไปเดนิมารายงานชกัช้า

อยู่ได้

ด้านหลงัร้านคอืลานใหญ่ ชาวหรู่างอ้วนคนหน่ึงก�าลงัเอนหลงัพิง 

ม้วนพรมปอซือทอลายดอก มือซ้ายกุมจอกขายาว ศอกค�้าท่ีรองแขน  

นั่งพับขาซ้าย ด้านข้างมีเด็กรับใช้รองเท้าด�าคนหน่ึงยืนประคองกาสุรา 

รออยู่ ทีก่ลางสวน นางขบัร้องรปูงามผูห้นึง่ก�าลงัร่ายร�าไปรอบต้นเหมย

พลางขบัร้องบทเพลงชนุองิจ้วน

เมื่อพวกจางเสี่ยวจิ้งบุกเข้ามาย่อมขับร้องร่ายร�าต่อไปไม่ได้อีก  

ผู้คุ้มกันสองคนเดินเข้าไปคิดขัดขวาง ทว่าเจ้าของร้านกลับขมวดคิ้ว 

โบกมือให้พวกมันถอยออกไป "นายท่านคือ…"

"ผู้บัญชาการทหารประจ�านครหลวง จางเสี่ยวจิ้งจากจิ้งอันซือ" 

จางเสี่ยวจิ้งปล่อยตัวคนงาน ส�าแดงป้ายเอวออก จากนั้นส่งสัญญาณ

ให้เหยาหรู่เหนิงปิดประตูลาน

"อ้อ...พญายมจางแห่งว่ันเหนียน?" เจ้าของร้านอยู่ฉางอัน 

มาหลายปี คนที่พอมีชื่อเสียงมันล ้วนเคยผ ่านหู  จางตาเดียว 

แห่งอ�าเภอว่ันเหนียน ฉายา 'ห้าพญายม' ด้วยดุร้าย โฉดชั่ว อ�ามหิต  

หัวรั้น ไร ้น�้าใจ เป็นเทพมรณะผู ้สยบเหล่าคนพาลสันดานโฉด 

ฟากตะวันออก ทว่า…ฟังว่าหลายเดือนก่อนกระท�าผิด ถูกจับกุม  

ตัดสินประหาร เหตุใดบัดนี้กลับออกจากคุกมาได้เล่า

จางเสีย่วจิง้ใบหน้าไร้ความรูส้กึ ประสานมอื "มคี�าถามหลายอย่าง 

จ�าเป็นต้องรบกวน"

เจ้าของร้านย่ืนนิ้วชี้ข้างขวาลูบเชื่องช้าท่ีหนวดริมปาก ไล่ไปถึง

ปลายหนวดทีโ่ค้งงอนขึน้สงู แล้วจงึวางนิว้ลงอย่างอาวรณ์ นีพ่ญายมจาง
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ไม่มีเงินฉลองเทศกาลแล้วหรือ ถึงกับมารีดไถร้านโหรวจยาอว้ีเจิน  

ไม่คิดถามสักค�าว่าร้านนี้มีสัมพันธ์กับคนของทางการอย่างไรบ้าง

"พวกเจ้าใครก็ได้ มอบลู่เจว้ียนสักพับให้ท่านจาง"

ทางการก�าหนดขนาดม้วนผ้าไหมสีพ้ืนหน่ึงพับยาวสี่สิบฉื่อ 

ส�าหรบัค้าขายปกติ หากต้องขนส่งทางไกลยังต้องพับซ้อนเพ่ิมอกีสีส่บิฉือ่ 

เรียกว่าลู่เจว้ียน มีเพียงล่อหรือม้าเท่าน้ันที่สามารถบรรทุกได้ คนปกต ิ

ยกไม่ขึ้นแต่อย่างใด การท่ีเจ้าของร้านเจตนาให้ลู่เจว้ียนจึงแฝงนัย 

หยามเหยยีด

อยากได้เงินหรือ จงแบกไปเย่ียงสัตว์เถิด!

จางเสี่ยวจิ้งเดินข้ึนหน้าไป ท�าท่าจะรับ เจ้าของร้านย้ิมหยาม  

ทว่ารอยย้ิมยังไม่ทันหายไปก็เห็นแสงขาววาบข้ึนเบื้องหน้าสายตา  

มีดแหลมคมเล่มหนึ่งค�้าอยู่บนล�าคอมัน

มิพักกล่าวถึงเจ้าของร้าน กระทั่งเหยาหรู่เหนิงก็ตกใจมาก  

เดิมมันเข้าใจว่านักโทษประหารคนน้ีมีการคบหาอันใดกับเจ้าของร้าน 

คดิไม่ถึงว่าเปิดฉากก็ถึงกับลงมอืเหีย้มเกรยีม เสยีงเช้งดงัขึน้ เหยาหรูเ่หนิง

ชักดาบประจ�ากายออก แต่กลับไม่รู้ว่าควรคุ้มกันจางเสี่ยวจิ้ง หรือว่า

ควรห้ามมัน

ยามน้ีเหล่าคนงานของร้านกลุ่มหนึ่งกรูเข้ามา เหยาหรู ่เหนิง 

ขวางดาบ ในใจหวาดหว่ัน ตวาดเสยีงเกรีย้วกราดเลยีนอย่างจางเสีย่วจิง้ 

"จิ้งอันซือออกปฏิบัติการ ทุกคนถอยไป!" คนงานกลุ่มนั้นก็ไม่กล้าบุก 

เข้ามา

เสียงจางเสี่ยวจิ้งยังคงเย็นชา "ค�าถามของข้ายังไม่ได้เริ่มถาม"

"หากกล้าแตะต้องข้าแม้แต่น้อยจะต้องถูกกระทบืตาย!" เจ้าของร้าน

อบัอายกลายโทสะ
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จางเสี่ยวจิ้งก้มหน้าไปข้างหูเจ้าของร้าน "ไม่ขอปิดบัง ข้าเป็น

นักโทษประหาร หากท�างานไม่ส�าเร็จ กลับไปก็มีแต่ทางตาย... 

เจ้าลองเดาดูว่าข้าจะท�าเช่นใด" 

เจ้าของร้านมองตาข้างเดียวอันน่าสะพรึงกลัว ในใจหวาดหว่ัน  

ท่ีมันหวาดกลัวท่ีสุดคือสุนัขบ้าท่ีไม่ท�าตามกฎระเบียบ หลังประกายตา

แปรเปลี่ยนหลายครั้ง สุดท้ายได้แต่เอ่ยปาก "อยากถามอะไร"

จางเสีย่วจิง้เลือ่นมดีออกเลก็น้อย "ระยะนีเ้จ้าตดิต่อกับชาวทเูจว๋ีย

หรอืไม่"

เจ้าของร้านนึกประหลาดใจต่อค�าถามน้ีอยู่บ้าง ทว่าตอบอย่าง

เด็ดขาดว่า "ไม่!"

"ถ้าเช่นน้ันระยะน้ีเจ้าได้ยินว่ามคีนท�าการค้าใดตดิต่อกับชาวทเูจว๋ีย

หรอืไม่"

"ไม่เคยได้ยิน ชาวทูเจว๋ียหรือ หายไปจากฉางอันนานแล้ว"

ก่อนหน้าน้ีในรัชศกเจินก้วน เผ่าทูเจว๋ียเสื่อมถอยไปมาก หลัง 

รัชศกเสีย่นชิง่ ทูเจว๋ียตะวันตกก็แตกฉานซ่านเซน็ หลงเหลอืเพียงไม่ก่ีเผ่า

เร่ร่อนในดินแดนทุ่งหญ้าไปบ้างมาบ้าง ส่วนชาวทูเจว๋ียที่อยู่ในฉางอัน 

ล้วนหลอมรวมเข้ากับชาวฮัน่ นอกจากเชลยศกึ ทตูกับบรรดาหัวหน้าเผ่า 

ท่ีเข้าสู่ราชส�านักนครหลวงแล้ว ฉางอันก็ไม่ได้ยินชื่อทูเจว๋ียมานาน 

หลายปีแล้ว

"มิสู้เรียกคนของเจ้ามาถาม บางทีพวกมันอาจจะรู้" จางเสี่ยวจิ้ง

ยืนยัน

เจ้าของร้านได้แต่เรยีกพวกคนงานเข้ามา ถามทลีะคนว่าได้ตดิต่อ

กับชาวทูเจวี๋ยบ้างหรือไม่ ผลสุดท้ายแน่นอนว่าย่อมไม่มี จางเสี่ยวจิ้ง

โบกมือให้พวกมันกลับออกไป ถามต่อว่า "เช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้ใด 
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ในตลาดตะวนัตกมแีผนท่ีฟางของเมอืงฉางอัน"

เจ้าของร้านได้ยินก็รีบส่ายศีรษะไปมา "คนอื่นมีหรือไม่ข้าไม่รู ้  

แต่ว่าข้าไม่มี" มันบอกเพ่ิมอีกว่า "นี่ฝ่าฝืนกฎบ้านเมือง เทียบเท่ากบฏ 

ผู้ใดกล้าลอบเก็บส่วนตัว"

จางเสี่ยวจิ้งเก็บมีด ถอยหน่ึงก้าว "บอกเจ้าตามจริงเจ้าจะได้รู้ 

ระยะน้ีมีชาวทูเจว๋ียหลายคนลอบเข้าฉางอัน คิดก่อเรื่องวุ ่นวาย 

ในเทศกาลซัง่หยวน เพียงยังขาดแผนท่ีฟางของเมอืงฉางอัน เจ้าไม่ลอบ

เก็บไว้สักชิ้นก็ดีแล้ว มิเช่นน้ัน หลังเรื่องนี้ราชส�านักสอบสวนพบว่า 

เป็นผู้ใดลอบเก็บแผนท่ีฟาง น่ันก็เป็นเภทภัยใหญ่หลวงโดยแท้"

เช่นนี้เจ้าของร้านจึงเข้าใจแล้วว่าไฉนเจ้าหน้าท่ีผู้นี้ลงมือร้อนรน 

ตวาดตะคอก ที่แท้มีสาเหตุน้ีแฝงอยู่ มันเหยียดกายตรง เปลี่ยนท่าท ี

เป็นกังวลสนใจ "ข้าแม้เพียงเป็นคนท�าการค้า หากก็มใีจรบัใช้ตอบแทน

ราชส�านัก ไม่ทราบว่าชาวทูเจว๋ียหลายคนนั้นรูปร่างหน้าตาเช่นไร  

ความเป็นมาเช่นไร จะได้ช่วยท่านจับตาดู"

จางเสี่ยวจิ้งปฏิเสธอย่างเย็นชา "ไม่จ�าเป็นต้องรู้ หากพบเห็น 

คนน่าสงสยั รบีแจ้งทางการก็ใช้ได้แล้ว...อ้อ เรือ่งนีเ้ป็นความลับราชส�านกั 

ห้ามแพร่งพรายต่อผู้อ่ืน"

"ย่อมไม่แพร่งพราย ไม่แพร่งพราย" เจ้าของร้านรับค�าถ่ีๆ ขณะก�าลงั

จะเรียกหญิงรับใช้ยกฝิ่นสกัดมาสักหลายขวดให้เอาติดไม้ติดมือ พอ 

เงยหน้า ท้ังสองคนก็ออกไปแล้ว เจ้าของร้านเห็นพวกมันไป เน้ือแก้ม 

อวบอมูท้ังสองข้างพลนัหดตวั เรยีกคนสนทิมากระซบิข้างหูหลายค�า

พวกจางเสีย่วจิง้ออกมา ยนือยู่ใต้ป้ายธงทีต่รงข้ามกบัปากตรอกโค้ง 

เอ่ยกับเหยาหรูเ่หนงิ "เจ้าจ�าหน้าคนงานทุกคนในร้านเมือ่ครูไ่ด้หรอืไม่"

เหยาหรู่เหนิงพยักหน้า
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จางเสีย่วจิง้กล่าวว่า "จบัตาดูประตูหน้ากับประตหูลงัของร้านให้ดี  

มีคนน่าสงสัยใดออกมา ให้ปู้เหลียงเหรินตลาดตะวันตกรับช่วงตามต่อ  

ดวู่าพวกมนัเข้าร้านใด จ�าชือ่ร้านไว้"

เหยาหรู่เหนิงฟังแล้วจึงเข้าใจในบัดดล จางเส่ียวจิ้งก�าลังใช้แผน

เคาะขุนเขาสะท้านพยัคฆ์ หลังก่อกวนไปเมื่อครู ่ เจ้าของร้านย่อม 

ตื่นตกใจ รีบไปเตือนพวกคนท�าการค้าที่ลอบวาดแผนท่ีฟาง...เมื่อเป็น

เช่นน้ี เพียงจับตาคนน�าสารของร้านโหรวจยาอว้ีเจินก็สามารถรู้ว่าผู้ใด

ลอบเก็บแผนท่ีฟาง มคีนของร้านน�าทาง นีย่่อมยุ่งยากน้อยกว่าตรวจค้น 

ทีละบ้าน

กระท�าเช่นนี้ดูเหมือนหยาบเถ่ือน ทว่าประหยัดเรี่ยวแรงที่สุด  

เหยาหรู ่เหนิงพลันเปลี่ยนความรู ้สึกที่มีต่อจางเส่ียวจิ้ง หากมิใช่ 

เจ้าหน้าที่มือเก่าเจนจัดนานปีย่อมคิดแผนนี้ไม่ออก ระดับหนักเบา 

ยึดกุมได้พอเหมาะย่ิง

"ท่านรู้ได้อย่างไรว่าร้านโหรวจยาอวี้เจินมีปัญหา" เหยาหรู่เหนิง

ถามอย่างอยากเรียนรู้

จางเสี่ยวจิ้งตอบด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก "สุ่มเลือก พ่อค้าใหญ่

ในตลาดตะวันตกมีท่ีท�าการค้าซื่อตรงตามระเบียบไม่ก่ีคน"

เหยาหรู่เหนิงอุทานเบาๆ "อา! หากว่าสุ่มเลือกผิดเล่า"

"เช่นนั้นฉางอันทั้งเมืองย่อมพินาศ"

"…"

เหยาหรู่เหนิงเข้าใจว่าแม่ทัพจางก�าลังเย้าเล่น ทว่าบนใบหน้า 

ฝ่ายตรงข้ามไม่มีรอยย้ิมแม้แต่น้อย

เหยาหรู ่เหนิงเป็นคนจิงจี* เมืองฉีโจว คนในตระกูลรุ ่นต่อรุ ่น 

* จิงจี (จิงจีต้าว) หมายถึงพ้ืนท่ีบริเวณชานเมืองฉางอันท่ีอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของนครหลวง 

ครอบคลุมหกเมือง ได้แก่ จิงจ้าว ฮว่าโจว ถงโจว ฉีโจว ปินโจว และซางโจว
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ล้วนเป็นมือปราบ บิดาและลุงต่างพลีชีพปราบโจรผู ้ร ้าย ต่อมา 

ราชส�านักเมตตาเป็นกรณีพิเศษ ให้มันเลื่อนต�าแหน่งมาเป็นขุนนาง 

ท่ีฉางอัน ดังนั้นก่อนออกเดินทางมันประกาศค�าสาบาน จะต้อง 

เป็นขุนนางมือปราบแห่งฉางอันที่เหล่าคนโฉดชั่วได้ยินชื่อเป็นต้อง

หวาดหว่ันคร้ามกลัว ไม่เสื่อมเสียต่อวงศ์ตระกูล

จางเสีย่วจิง้เป็นหัวหน้าปูเ้หลยีงเหรินเก้าปี ท่ัวท้ังอ�าเภอว่ันเหนยีน

ล้วนถูกสยบ ในสายตาเหยาหรูเ่หนงินับเป็นวีรบรุษุในดวงใจอนัสมบรูณ์แท้ 

ก่อนมนัออกเดินทางเคยได้ปลกุปลอบใจตนเอง ต้องเรยีนรูจ้ากผู้อาวุโสผูน้ี้

ให้มากไว้ ไม่แน่ว่าภายภาคหน้าอาจได้เป็นหัวหน้าปู้เหลียงเหรินหรือ

กระทัง่นายกองระดบัอ�าเภอ คดิไม่ถึงว่าแม่ทพัจางคนนีไ้ม่เป็นเช่นท่ีตน

คิดไว้

มือปราบอาวุโสในความคิดของเหยาหรู่เหนิงสมควรเพียบพร้อม

คุณธรรมน่าเกรงขาม เปล่งประกายเจิดจ้าคล้ายดาบยาวม่อตาว* 

อาชญากรล้วนยอมสยบ ทว่าแม่ทัพจางท่านน้ีไม่ว ่าวาจาหรือ 

การกระท�าใดๆ ล้วนแฝงความชั่วร้าย บอกไม่ถูกว่าเป็นท่ีใดชั่วร้าย  

รู ้สึกเพียงว่าคล้ายน�าพาบรรยากาศชวนให้หวาดหว่ันจากด้านมืด  

ทนัใดน้ันมนัคิดถึงวาจาท่ีหลีป้ี่ก�าชบัก่อนออกมา 'คนผู้นีใ้ห้จบัตาแต่ไกล 

ไม่อาจสนิทสนมด้วย' มิอาจไม่หนาวเหน็บหัวใจ

เวลาน้ีจางเสี่ยวจิ้งพลันถาม "เจ้าเป็นมือปราบนานเท่าไรแล้ว"

"อา...สามเดือนกับแปดวัน" เหยาหรู่เหนิงตอบ

"เช่นนั้นข้าถามเจ้า เป็นมือปราบสมควรกระท�าเช่นใด"

"ชิงชังความชั่วดุจความแค้นของตนเอง!"

จางเสี่ยวจิ้งส่ายหน้าไปมาด้วยความเสียดาย "เช่นน้ันก็มีชีวิต 

* ดาบม่อตาว หนึ่งในสี่มีดดาบยุคถัง เป็นดาบยาวทั้งเล่มและคม นิยมใช้รบพุ่งบนหลังม้า
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อยู่ในเมืองน้ีได้ไม่นาน"

เหยาหรูเ่หนงิลกุขึน้ยนื "ข้าเคารพท่านในฐานะผูอ้าวโุส และชืน่ชม

วิธีการของท่าน แต่ท่านอย่าได้คิดใช้วาจาเช่นน้ีข่มขูข้่าให้หนไีป ข้ายังคงจะ

ท�าหน้าทีช่่วยงานท่านต่อไป พร้อมกับรายงานความเคลือ่นไหวท่ีน่าสงสัย

ท้ังหมดต่อเบือ้งบน นอกเสยีจากท่านฆ่าข้าทิง้"

พบคนหัวรั้นเย่ียงน้ี จางเสี่ยวจิ้งก็จนปัญญา มันโบกมือเป็นนัย

เชิญตามสะดวก ไม่พูดอันใดอีก

บรรดาปู้เหลียงเหรินทยอยรวมตัวเข้ามา เหยาหรู่เหนิงส่ังการ

หลายค�า จู่ๆ พลันคิดถึงเรื่องปลีกย่อยได้อย่างหนึ่ง หันกลับมาถามว่า 

"แม่ทพัจาง ยามฉกุละหกุระดมพลได้จ�ากัด ร้านพวกนัน้ปกตคินเข้าออก

มากมาย ควรสะกดรอยเช่นไรดี"

"สะกดรอยชาวหู เรื่องเช ่นน้ีพวกมันไม่เชื่อใจคนต่างเผ ่า"  

จางเสี่ยวจิ้งตอบโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย

ความจรงิแต่ไรมาต้าถังล้วนไม่ใส่ใจเรือ่งเชือ้ชาตสิายเลอืด ชาวฮัน่

ชาวหูในฉางอันผสมกลมกลืนกัน ขุนนางบู ๊บุ ๋นที่ไม่ใช่คนจงหยวน 

ก็มากมายนกั แม้ในหมูค่นของจิง้อนัซอืก็พอมเีจ้าหน้าท่ีชาวหูหลายคน 

ท่ีเชีย่วชาญการค�านวณหรอืเรือ่งการค้าต่างๆ กันไป กระน้ันพวกท่ียึดมัน่

ถือมัน่เรือ่งสายเลอืดคนฮัน่ก็ยังรูส้กึไม่สบายใจอยู่บ้าง

"เก่ียวพันถึงชาวหู จะแจ้งนายตลาดตะวันตกก่อนหรือไม่…"  

เหยาหรู่เหนิงเพ่ิงออกความเห็นก็ถูกจางเสี่ยวจิ้งแทรกอย่างไม่เกรงใจ

ทันที

"เรื่องเฉพาะหน้า ข้าต้องการมือเท้า ไม่ใช่ปาก!"

เหยาหรู่เหนิงไม่กล้าเสียเวลาอีก รับค�าสั่งไปถ่ายทอดต่อทันที  

จิ้งอันซือไม่มีเจ ้าหน้าท่ีปู ้ เหลียงเหรินของตนเอง ปู ้ เหลียงเหริน 
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ล้วนเรียกตัวมาจากฟางและหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง 

จ�าเป็นต้องใช้เวลาอยู่บ้างกว่าจะมารวมตัวกันได้พอสมควร

จางเสี่ยวจิ้งยืนอยู่ใต้ป้ายธง สองมือกอดอกนิ่ง สีหน้าเฉยเมย  

ไม่ว่าผู ้ใดก็ไม่รู ้ว ่ามันก�าลังคิดอันใด ยามนี้ดวงอาทิตย์ใกล้โคจร 

ถึงกลางศีรษะแล้ว เวลาก�าลังผ่านไปเช่นแม่น�้าเว่ยสุ่ยไหลรี่รวดเร็ว  

ตาข้างเดียวของมันจ้องมองหอสังเกตการณ์ที่ไกลออกไปไม่วางตา  

บนหอสังเกตการณ์เงียบสงบ ยังไม่มีธงใดๆ โบก

ข่าวที่มันรอคอยอีกข่าวหนึ่ง ถึงบัดนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหว

เวลาเดียวกันน้ีเอง จิ้งอันซือท่ีห่างจากตลาดตะวันตกเพียง 

หน่ึงฟางก้ันก�าลังวุ่นวายกับงานอย่างไม่เคยมีมาก่อน

ขุนนางเจ ้าหน ้าที่ ท้ังหมดต่างก ้มหน ้าอยู ่ กับม ้วนหนังสือ 

จ�านวนมหาศาล ในต�าหนักได้ยินเพียงเสียงเปิดม้วนเอกสาร 

พวกคนรับใช้หอบม้วนหนังสือจากภายนอกเพ่ิมเข้ามาอีก 

ไม่หยุดหย่อน กองไว้หน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พวกมัน

จะถูกกางออก เสียบบนชั้นไม้ไผ่ เช่นน้ีแล้วย่อมสามารถกวาดตาอ่าน

โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลากางม้วนหนังสือ

แต่ละคนต่างมีชั้นเสียบสามชั้น ชั้นหนึ่งใช้กางม้วนหนังสือ  

ชั้นหน่ึงใช้อ่านมอง ชั้นหนึ่งใช้ปลดม้วนหนังสือ เพ่ือประกันว่าเงยหน้า

เมื่อไรล้วนมีเอกสารให้อ่านได้ทันที

พวกมนัจ�าเป็นต้องกระท�างานทีท้ั่งง่ายและล�าบากงานหนึง่ให้เสรจ็

ภายในสองเค่อ

หลังรัชศกไคหยวน การค้าระหว่างทูเจว๋ียกับต้าถังขาดช่วง

ยาวนาน ทว่าสินค้าจากทั้งสองฝ่ายหาได้ขาดหายไปเพราะเหตุน้ีไม่ 
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พ่อค้าแดนประจมิหัวแหลมเหน็โอกาสค้าขายน้ีแต่แรกแล้วจงึลอบสร้าง

เส้นทางค้าขายทางอ้อมขึ้นมา พวกมันรับซื้อสินค้าจ�าพวกเน้ือสัตว์

แปรรูปและขนสัตว์จากดินแดนทุ ่งหญ้า แอบอ้างเป็นสินค้าจาก 

แดนประจิม น�าเข้าในฉางอัน จากน้ันขนแพรฝ้ายชาเกลือจากฉางอัน

ลดัเลาะออกไปสูด่นิแดนทุง่หญ้า พ่อค้าใหญ่ชาวหูในฉางอนัจ�านวนไม่น้อย

ล้วนผูกสัมพันธ์การค้าซับซ้อนกับชาวทูเจว๋ีย

หลี่ปี้น�าหนังสือผ่านด่านของขบวนพ่อค้าที่เข้าออกฉางอันภายใน 

ห้าปีนีม้าท้ังหมด จดุส�าคัญตรวจสอบจ�านวนเข้าออกของสนิค้าสีป่ระเภท 

ได้แก่ หนังแกะ เอ็นวัว เกลอื เครือ่งเหลก็ สองอย่างแรกเป็นสนิค้าพ้ืนถ่ิน

ของดนิแดนทุ่งหญ้า สองอย่างหลงัเป็นสนิค้าทีด่นิแดนทุ่งหญ้าต้องการ

อย่างย่ิง พ่อค้าคนใดมีสินค้าผ่านมือย่ิงมาก แสดงว่าติดต่อใกล้ชิดกับ 

ชาวทูเจว๋ีย...หมายความว่ามีโอกาสสูงที่เฉาพ่ัวเหยียนจะไปหาพ่อค้า 

คนนัน้

นี่เป็นแผนซึ่งจางเสี่ยวจิ้งบอกต่อหลี่ปี้ก่อนมันออกจากจิ้งอันซือ

ยามปกติตรวจสอบยอดตัวเลขเหล่าน้ี กรมทะเบียนราษฎร ์

ต้องก้มหน้าก้มตาตรวจสอบนานหลายวันกว่าจะได้ผลลัพธ์ ทว่ายามนี้

เวลามีค่ากว่ามุกหยก หมู่คนที่คลุกคลีอยู่กับหนังสือบันทึกเหล่าน้ี 

ซึง่ยืมตวัมาจากกรมต่างๆ จงึได้แต่ทุม่สดุชวิีต ชัน้ไม้ไผ่จวนจะไม่พอใช้

แม้หลีป้ี่ไม่ได้ร่วมตรวจสอบตัวเลขกับพวกมนั แต่เดนิมอืไพล่หลงั

กลับไปกลับมาระหว่างโต๊ะหนังสือไม่หยุด คล้ายราชบัณฑิตเฒ่า 

แห่งส�านักบัณฑิตหลวง ผ่านไปครู่ใหญ่ มันกวาดตามองนาฬิกาน�้า 

มมุต�าหนักแวบหนึง่ จากน้ันส่ายศรีษะอย่างกลัดกลุ้มใจ เดนิวนกลับไป

ด้านหน้าโต๊ะทราย

"ถานฉี เจ้าเห็นว่าจางเสี่ยวจิ้งผู้นี้เป็นเช่นไร" หลี่ปี้จู่ๆ ก็ถามขึ้น
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ถานฉกี�าลงัวางรายงานล่าสดุจากหอสงัเกตการณ์ลงบนโต๊ะทราย 

ได้ยินหลี่ปี้ถามมิอาจไม่ย่นจมูกอย่างรังเกียจ "เน้ือหน้าเกิดแต่เนื้อใจ  

ข้าว่ามนัก็คอืเตงิถูจือ่* อปัลกัษณ์ ไม่เข้าใจจรงิๆ ว่าคณุชายไฉนน�าอนาคต

ไปผกูไว้กับนกัโทษประหาร"

ถานฉีมีเลือดผสมฮั่นและหู สันจมูกสูงโด่ง นัยน์ตาสีอ�าพันอ่อน 

นางเป็นเด็กรับใช้ท่ีเกิดในบ้านหลี่ ป้ี มารดาเป็นคนเสี่ยวป๋อลว่ี**  

เติบโตมาในบ้านตระกูลหลี่ ฉลาดหลักแหลมรอบรู้ หล่ีปี้ไว้วางใจมาก 

ยามสนทนาวาจามักไม่ส�ารวมนัก

ได้ยินค�าถามของถานฉี หลี่ปี้ใช้ปลายนิ้วเคาะพ้ืนโต๊ะ "เมื่อครั้ง

จักรพรรดิไท่จงทรงช่วยชีวิตหลี่เว่ยกงจากลานประหาร เคยตรัสว่า 

ใช้คนมีความชอบมิสู ้ใช้คนต้องทัณฑ์ จักรพรรดิไท่จงทรงสามารถ 

ใช้สอยหลี่เว่ยกง ไฉนข้าจะไม่สามารถบงการคนผู้นี้"

ถานฉีเหยียดปาก "มันมีที่ใดคู่ควรให้เปรียบกับหลี่เว่ยกง"

"ข้าเหน็มนัลอบมองเจ้าตลอดเวลา เจ้าอย่าเลยีนเย่ียงแม่นางหงฝู*** 

เชียวนะ"

"…" ถานฉีหน้าแดงกะทันหัน ไม่รู้จะว่ากล่าวอย่างไรต่อ ได้แต่

ถลึงตาค้อนใส่ หลี่ปี้หัวร่อ ความเหน็ดเหน่ือยคลายลง ทันใดนั้นพลัน 

ถอนใจแผ่วเบา 

"หากเจ้ารู้ความเป็นมาของมันก็ไม่กล่าวเช่นน้ีแล้ว"
* เติงถูจื่อ เป็นตัวละครในเรื่อง 'จอมลามกเติงถูจื่อ' เขียนโดยซ่งอว้ี (298 – 222 ปีก่อนคริสตกาล)  

นักประพันธ์แคว้นฉู่ในสมัยจั้นกว๋อ ต่อมาจึงใช้เป็นค�าด่าผู้ชายที่มากตัณหาบ้าราคะ

** เสี่ยวป๋อลว่ี หมายถึงบรูซา (Bruza) ชื่อแคว้นโบราณ ปัจจุบันคือเมืองกิลกิตทางภาคเหนือของ

ปากีสถาน

*** หงฝ ูเดมิชือ่จางชเูฉนิ เป็นสาวใช้คนสนิทของอคัรเสนาบดีหยางซูแ่ห่งปลายสมยัสยุ วันหนึง่ได้พบกับ

ทหารหนุม่หลีจ่ิง้ท่ีเข้ามาพบหยางซู ่ เกิดใจปฏิพัทธ์ในรปูร่างลกัษณะอนัผึง่ผายของชายหนุ่ม จงึแอบสบื

ความเป็นมาและหนีไปพบเขาจนตกล่องปล่องชิน้กันในทีส่ดุ แม่นางหงฝจูงึกลายเป็นส�านวน หมายถึง 

สตรท่ีีชืน่ชมวีรบรุษุ
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"หรือเป็นยักษ์มารกลับมาเกิดใหม่" ถานฉีเหยียดมุมปาก

หลีป้ี่เล่า "สมยัรชัศกไคหยวนท่ีย่ีสบิสาม ซลููข่่านทเูจว๋ียแห่งเผ่าทูฉซีอื

ยกทพัมาล้อมตเีมอืงปัวฮ่วนของอันซ ีขณะน้ันทางเหนือของเมอืงปัวฮ่วน

สามสบิลีม้ป้ีอมหอควันหน่ึงป้อม ทหารสองร้อยย่ีสบินาย พวกมนัปิดป้อม

ต้านรับทัพใหญ่ทูเจว๋ีย ต้านทานได้ถึงเก้าวัน รอเมื่อกองก�าลังรักษา 

เขตแดนเป่ยถิง* ของเก่อจยาอว้ินน�าทัพมาถึง ในเมอืงก็เหลอืรอดชวีติเพียง

สามคน ทว่ายังรกัษาธงชยัประจ�าทัพเอาไว้มใิห้ล้มลง...จางเสีย่วจิง้ก็คอื

หน่ึงในสามคนทีโ่ชคดีรอดชวีติ"

ถานฉีตกใจมาก ใช้แขนเสื้อปิดปาก ล�าพังเพียงค�าบอกเล่า 

ที่ไม่เติมแต่งหลายค�านี้ก็รู้สึกถึงกลิ่นคาวเลือดน่าอนาถ

"จางเสี่ยวจิ้งกลับมาพร้อมกับความดีความชอบ ได้เลื่อนเป็น

นายกองทหารม้า หากยินยอมอดทนบากบั่นในกองทัพสักหลายปี  

ย่อมสามารถสลัดชุดทหารขึ้นเป็นขุนนาง อนาคตรุ่งเรือง น่าเสียดาย 

มันขัดแย้งกับผู้เป็นนาย ได้แต่ออกจากกองทัพ ย้ายชื่อออกมาเป็น 

หัวหน้าปู้เหลียงเหรินของอ�าเภอว่ันเหนียน ท�างานยาวนานถึงเก้าปี  

ครึ่งปีก่อนมันถูกจองจ�าเนื่องจากฆ่านายตนเอง"

ถานฉีสูดหายใจอย่างสะท้านขวัญ ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้า 

ปู้เหลียงเหริน น่ันมิใช่นายกองประจ�าอ�าเภอของอ�าเภอว่ันเหนียน 

หรอกหรือ ล่างฆ่าบน เจ้าหน้าท่ีฆ่าขุนนาง นั่นเป็นโทษมหันต์ เป็น 

หน่ึงในสิบโทษร้ายแรงท่ีไม่อาจอภัยของกฎหมายต้าถัง

"มันไฉนจึงฆ่าหัวหน้าของตน" นางถาม ทว่าหลี่ปี้เพียงส่ายหน้า

เล็กน้อย ถานฉีรู้จักนิสัยของคุณชาย ไม่สมควรพูดย่อมมิพูดเด็ดขาด 

จึงเปลี่ยนค�าถาม

* กองก�าลังรักษาเขตแดนเป่ยถิง กองทัพของราชส�านักถังท่ีดูแลพ้ืนท่ีชายแดนแถบเทียนซานจรด 

ด้านเหนือของแดนประจิม
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"เหตุใดคุณชายจึงเลือกคนอันตรายเย่ียงนี้"

หลี่ป้ียกฝ่ามือขึ้นตะปบคว้าอากาศ "มีเพียงคนอันตรายที่สุด 

จึงสามารถกระท�างานยากล�าบากที่สุดได้ส�าเร็จ บัดนี้ฉางอันอันตราย

ดั่งตั้งไข่ซ้อน มิอาจไม่ลงยาร้อนท่ีสุด แรงที่สุด"

ถานฉีทอดถอนใจร�าพึง "แต่ไรมาข้ามิเคยสงสัยสายตาคุณชาย 

เพียงแต่ผู้คนรอบข้างจะคิดเช่นไร อีกท้ังผู้ตรวจการเฮ่อจะคิดเช่นไร  

ยังมคีนในวังท่านนัน้…เพ่ือท่านผูน้ั้น คณุชายแบกรบัทกุสิง่ไว้กับตวัเอง

มากเกินไปแล้ว"

นางรู้จักราชส�านักต้าถังอย่างลึกซึ้งมาก สถานท่ีเช่นจิ้งอันซือนี้ 

เป็นเป้าโดยธรรมชาต ิหากบงัเกิดเรือ่งผิดพลาดแม้เพียงเลก็น้อย ผู้ดแูล

ก็ต้องเผชิญหอกแจ้งธนูลับนับไม่ถ้วน

หลี่ป้ีขวางแส้ปัดไว้กับข้อศอก ประกายตาเด็ดเด่ียว "จะเพ่ือ 

ท่านผูน้ัน้ก็ตาม เพ่ือประชาราษฎร์กต็าม เมอืงฉางอันน้ีต้องมสัีกคนหนึง่

ปกปักรักษา...นอกจากข้ายังจะมีผู้ใดมีท้ังปัญญากับความกล้าเย่ียงนี้ 

แม้ข้าเป็นผูบ้�าเพ็ญพรตก็มจีติใจช่วยเพ่ือนมนษุย์เช่นกัน ปณิธานของข้า

ผู้คนท้ังหลายไม่จ�าเป็นต้องล่วงรู้"

จงัหวะน้ีสวีปินคว้ากระดาษใบหนึง่ว่ิงร้อนรนเข้ามาหา ปากร�า่ร้องว่า 

"รายชือ่ออกมาแล้ว!"

พวกสวีปินสร้างเรื่องมหัศจรรย์ไม่ใหญ่ไม่เล็กข้ึนจนได้ ถึงกับ 

คดัรายชือ่ออกมาได้ภายในสองเค่อจรงิดังค�าส่ัง รายชือ่มอียูเ่จด็แปดชือ่ 

ล้วนเป็นร้านค้าชาวหูที่มีสินค้าสี่ชนิดเข้าออกค่อนข้างมากในห้าปีน้ี  

จัดเรียงตามจ�านวน

หลี่ ป้ีเ พียงกวาดตามองรายชื่อแวบหน่ึงแล ้วสั่ งการทันที  

"ถ่ายทอดค�าสั่งไปหอ...ไม่ได้ หอสังเกตการณ์ถ่ายทอดช้าเกินไป... 
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ตอนน้ีจางเสี่ยวจิ้งอยู่ที่ใด"

ถานฉีรู้ว่าคุณชายเข้าสู่สภาวะท�างานแล้ว นางหยุดย้ิมแย้มทันที  

ชี้ไปที่โต๊ะทราย "ตลาดตะวันตกสี่แยกที่สอง หน้าตรอกโค้งฟากเหนือ 

เหยาหรู่เหนิงอยู่ด้วยกับมัน"

บนโต๊ะทราย แทนตัวจางเสี่ยวจิ้งคือตุ๊กตาสีเทาเดียวดายตัวหนึ่ง 

แตกต่างกับตุ๊กตาดินเผาสแีดงทีแ่ทนกองพลหลีว์่เปิน และตุก๊ตาดนิเผา

สดี�าแทนนกัรบสนุขัป่า

"ใช้ม้าเร็ว ส่งรายชื่อชุดน้ีไปให้มัน" หลี่ปี้สั่งการ

ระเบียงทางเดินมีม ้าเร็วประจ�าการ เตรียมพร้อมรับค�าสั่ง  

ใช้ส�าหรับส่งข่าวเนื้อหาซับซ้อนโดยเฉพาะ รายชื่อถูกบรรจุเข้ากระบอก 

รปูปลาอย่างรวดเรว็ ม้าเรว็สอดเข้าในแขนเส้ือ เหยียบโกลน พุ่งทะยาน 

เสียงฝีเท้าม้าไกลออกไปอย่างรวดเร็ว

ในเวลาเดยีวกันนัน้ เหล่าพลส่งสารก็เข้ามา พอดเีบยีดสวนกับม้าเรว็

"รายงาน ผู้ตรวจการเฮ่อย้อนกลับมา" พลังปอดของมันกล้าแข็ง 

ยามกล่าวชื่อพลังเสียงเต็มเปี่ยม

หลี่ป้ีขมวดค้ิว ผู้อาวุโสไฉนกลับมาเร็วปานน้ี น่ีไม่ปกติ มันมอง 

ถานฉแีวบหนึง่ นางเข้าใจนัยแฝง เคียวไม้ผลกัตุก๊ตาดนิเผาสเีทาตวัแทน

จางเสี่ยวจิ้งออกจากโต๊ะทรายทันที

พลส่งสารส่งมอบสารท่ีเพ่ิงส่งมาถึงหลายฉบับ ทั้งหมดนี้จ�าเป็น 

ต้องให้หลีป้ี่อ่านแล้วลงนามรบั มนัอ่านพลางลงนามไปพลาง ทนัใดนัน้

หัวคิว้เลกิสงู ดงึออกมาหนึง่ฉบบั ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผูน้้อยคนหน่ึงท่ีด้านข้าง

ทนัท ีกระซบิสัง่หลายค�า

หลี่ปี ้เพ่ิงสั่งการเสร็จ เฒ่าแซ่เฮ่อเดินเร่งร้อนเข้ามาในต�าหนัก 

วาจาแรกก็โพล่งถามว่า
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"ฉางหยวน ท่านถึงกับเรียกใช้สอยนักโทษประหาร?"

เหวินหรั่นตบเศษเทียนในมือทิ้งไป ขยับป้ายวิญญาณของบิดา 

จากน้ันถอนใจแผ่วเบาครั้งหน่ึง "วันน้ีเป็นเทศกาลซั่งหยวนนะ จะไป 

จริงหรือ"

ในบ้านไม่มีผู้อื่น นางเพียงก�าลังพึมพ�ากับตัวเอง

เมือ่ครูม่คีนมาส่งสารโข่วซิน่* ในโข่วซิน่แฝงรหสัลับเอาไว้ นางรูว่้า

เป็นผูม้พีระคุณส่งมา

โข่วซิ่นว่าให้นางรีบไปจากฉางอันทันที ทว่าไม่บอกรายละเอียด  

น่ีท�าให้เหวินหรั่นค่อนข้างล�าบากใจ นับแต่บิดาตาย นางตัดสินใจ 

รบัสบืทอดร้านเครือ่งหอมนี ้ ตวัคนเดยีวกัดฟันบากบัน่รกัษาร้าน อาศยั

ความเด็ดเด่ียวกับความด้ือรั้น ทุกวันน้ีการค้าของนางก�าลังไปได้ดี  

เทศกาลซั่งหยวนทุกหนแห่งล้วนต้องการใช้เครื่องหอม เป็นเวลาหาเงิน

ท�าก�าไรอนัด ีหากตนเองจากไปตอนนีก็้ได้ก�าไรน้อยลง

ทว่านี่เป็นค�าสั่งของผู้มีพระคุณ เหวินหรั่นมิอาจไม่เชื่อฟัง หาก

มิใช่เพราะผู ้มีพระคุณ ปีก่อนบ้านสกุลเหวินก็ย่อยยับไปนานแล้ว  

ยามบดิามชีวีติอยู่ย�า้หนักแน่นให้นางต้องเชือ่ฟังกระท�าตามค�าผู้มพีระคณุ

นางทอดถอนใจอีกค�ารบ จัดแจงห่อสัมภาระเสร็จสิ้นแล้วจึง 

เงยหน้ามองป้ายสินค้าบนผนังแวบหน่ึง ป้ายไม้มากมายหนาแน่น 

แต่ละป้ายแทนใบสั่งจองสินค้าจ�านวนมาก เหวินหร่ันรู้จักตัวหนังสือ 

ไม่มาก จดบัญชีไม่เป็น ได้แต่ใช้วิธีน้ีบันทึกการค้า นางเห็นหนึ่งใน 

ป้ายไม้น้ันเขียนอักษร 'หวัง' ด้านข้างแต้มหมึกสีชมพูสิบสองจุด

นีเ่ป็นคณุหนใูหญ่ของจวนแม่ทพัเจีย๋ตูส้ือ่แห่งอนัเหรนิฟาง สัง่ซือ้

* โข่วซิ่น เป็นสารหรือข่าวที่บอกเพียงปากเปล่า
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เครือ่งหอมอวิน๋เซยีงสยบเทพชัน้เลศิสบิสองชิน้ ก�าหนดส่งไปวันนี้

เหวินหรั่นขมวดคิ้วเรียวบางงดงามท้ังสองข้าง ใบสั่งจองสินค้า

รายการน้ีส�าคัญต่อร้านเครื่องหอมเหวินจี้มาก คุณหนูท่านน้ันชมชอบ

เครื่องหอมของร้านย่ิงนัก ต้องการของใหม่จ�านวนหน่ึง หากสามารถ

สร้างความพึงพอใจ ภายภาคหน้าร้านของนางย่อมมชีือ่เสยีงในหมูส่ตรี

ชั้นสูง

อันเหรินฟางอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตุนอ้ีฟาง คั่นด้วย 

ถนนใหญ่สามสาย ไม่นับว่าห่างมาก เหวินหรั่นคิดว่าส่งสินค้านี้ไปก่อน

แล้วจึงออกจากเมืองก็ยังไม่สาย

เม่ือนางตดัสนิใจแล้วจงึหนักลบัไปหยิบอว๋ินเซยีงวางลงบนชัน้วาง

ท่ีสานจากไม้ไผ่ แบกขึ้นหลังเดินออกไป เดิมเหวินหร่ันคิดเช่าล่อ 

สักหนึ่งตัว ทว่าวันน้ีเป็นวันฉลองเทศกาล สัตว์พาหนะของร้านขนส่ง

ละแวกนี้ล ้วนถูกจองหมดสิ้น เพ่ิมราคาให้แล้วก็ยังไม่มีให ้เช ่า  

จนปัญญา ได้แต่แบกชั้นวางเครื่องหอมเดินไปเอง

ราษฎรตามถนนยามน้ีค่อนข้างมาก นางเบียดเสียดอยู่ในหมู่คน 

ฝืนเดินไปถึงฉงเย่ียฟางก็เดินต่อไปไม่ได้แล้ว ที่นี่เป็นที่ตั้งของอาราม

เสวียนตู* ขุนนางและผู ้สูงศักด์ิจ�านวนมากมากราบไหว้สักการะ  

รถเทียมวัวเทียมม้าต่างๆ มากมายอออยู่ปากฟาง อัดแน่นบนถนน  

น�้ายังมิอาจลอด ชาวบ้านได้แต่หยุดเท้า อดทนรอ

เหวินหรั่นยืนนิ่งรออยู่ในฝูงชน ไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยว่าฝั่งตรงข้าม  

ทีช่ัน้สองของร้านสรุาหัวมมุหน่ึงในไหวเจนิฟาง สายตาชัว่ร้ายน่าสะพรงึ

ก�าลังมองข้ามถนนกว้าง กวาดไปมาบนร่างนาง

บุรุษวัยกลางคนสวมชุดขุนนางยาวสีเขียวอ่อนละสายตากลับ  

* อารามเสวียนตู เป็นอารามพรตเก่าแก่ของลัทธิเต๋า สร้างข้ึนตั้งแต่สมัยจักรพรรดิสุยเหวินตี ้

แห่งราชวงศ์สุย
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ยกจอกสุราข้ึนเชื่องช้า สองตาของมันเล็กหยี จมูกดั้งโด่งปลายงุ ้ม  

ยามขยับริมฝีปากจะดึงปีกจมูกและหนังตา มองคล้ายมีงูตัวหนึ่ง 

เลื้อยอยู่ใต้หนังตา

"สตรนีางนัน้ พวกเจ้าเหน็หรอืไม่" มนัจบิสรุาค�าหนึง่ ถามน�า้เสยีง

เรยีบเฉย

เด็กหนุ่มในชุดแพรปักลายหลายคนที่ยืนข้างๆ ได้ยินค�าถาม 

ก็พากันพยักหน้า

บุรุษวัยกลางคนเอ่ยอย่างเคืองแค้น "คดีนางกับบิดานางปีที่แล้ว 

กระท�าจนเดือดร้อนใหญ่หลวง กระทั่งนายกองประจ�าอ�าเภอก็ต้องตาย 

ในเมื่อวันนี้ถูกข้าพบเข้า น่ีนับเป็นเจตนาสวรรค์ แค้นนี้หากไม่ช�าระ  

ผู้อื่นจะว่าข้าเฟิงต้าหลุนข่มเหงได้ง่าย...อีกสักครู่พวกเจ้าต้องดูแลนาง

ให้ดี"

เหล่าเด็กหนุ่มในชุดแพรปักลายพากันหัวเราะฮ่าๆ ประกายตา

ลามกหยาบช้า

เฟิงต้าหลนุวางจอกสรุา "พวกเจ้าวางใจ ลงมอืได้เตม็ท่ี พญายมจาง

อยู่ในคุกรอความตาย ครั้งนี้ผู ้ใดก็ปกป้องนางไม่ได้" เมื่อเอ่ยชื่อนี้  

ความหวาดกลัวกับความแค้นวาบข้ึนในประกายตามัน กระท่ังตัวเอง 

ก็ระบุได้ไม่ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกใดรุนแรงย่ิงกว่า มันโบกมือ  

หวังขบัไล่ความรูส้กึชวนให้ไม่สบายใจน้ีเสยี

"ยังมัวยืนท�าอันใด ยังไม่รีบลงมือ?"

อันธพาลชุดแพรปักลายประสานมือลา ว่ิงตึงตังลงไปชั้นล่าง

เหวินหรั่นเบียดออกจากฉงเย่ียฟางอย่างทุลักทุเล เดินมา 

ตามถนนได้ช่วงหนึ่ง นางพลันพบว่ารอบกายเต็มไปด้วยอันธพาลหนุ่ม

หลายคน คนเหล่านี้แต่ละคนเสื้อผ้าไม่เรียบร้อย อกเส้ือแบะออก  
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ใต้ช่วงคอมองเห็นรอยสักสีเข้มหลายรอย

เหล่าอนัธพาลแรกเริม่เพียงเดินโฉบไปมาอยู่ระยะใกล้ ต่อจากน้ัน

แต่ละคนสีหน้าเรียบเฉยประชิดเข้า เบียดคนเดินถนนอื่นๆ ออกไป  

ไม่นานนักด้านหน้าด้านหลังเหวินหรั่นล้วนถูกพวกมันยึดครอง แม้ 

คนเหล่าน้ีเดินห่างกันระยะหน่ึง ทว่าเรียงรายเป็นก�าแพงมนุษย์ แกร่ง

มิอาจทลาย ปิดล้อมนางอยู่ภายในวงล้อม

เหวินหรั่นรู ้สึกไม่ถูกต้องอยู่บ้าง คิดแหวกออกไปด้านนอก  

คนหนุ่มอันธพาลเหล่านี้หัวร่อเย้านาง ขวางนางไว้ ใช้ไหล่กับแขน 

ดนันางกลบัไป เหวนิหรัน่เดอืดดาลมาก คว้าแขนคนหนึง่ในน้ันออกแรง

ผลกั ทว่าผลกัไม่ไป กลบัดงึชดุยาวลงมา เผยให้เห็นแขนสดี�าท้ังสองแขน

บนท้ังสองแขนของมนัผูน้ัน้สกัอกัขระสเีข้มบดิเบีย้วข้างละหนึง่แถว 

'เป็นมกิลวัจงิจ้าว ตายมเิกรงพญายม'

นี่ . . . น่ีคือสัญลักษณ์ของพรรคเพลิงอัคคี! พรรคน้ียึดครอง 

อ�าเภอว่ันเหนียน เลีย้งอนัธพาลนักเลงหนุม่ๆ ไว้หลายร้อยคน เบาก็ทุบตี

ข่มเหง หนกัก็ฆ่าคนปล้นชงิ วันๆ เทีย่วอาละวาดตามท้องถนน ก่อกรรม

ท�าเข็ญ กระท�าเรื่องเหี้ยมโหดตามอ�าเภอใจ

หรือว่า…นี่ก็คืออันตรายที่ในโข่วซิ่นของผู้มีพระคุณกล่าวถึง ทว่า

เหวินหรั่นไม่เข้าใจว่าคนของพรรคเพลิงอัคคีไฉนมารังควานนาง

เหวินหรัน่คล้ายตกลงไปในกระแสอนัไหลแรง ไม่เป็นตวัของตัวเอง

แม้แต่น้อย ถูกก�าแพงมนุษย์หนีบไว้ ไหลไปยังที่รกร้างด้านเหนือ  

เหวินหรัน่กัดฟันสู ้ ดวงตามองผ่านช่องก�าแพงมนุษย์ออกไปตลอดเวลา 

ทันใดน้ันนางเห็นมุมฟางด้านหน้ามีพลเฝ้าระวังหลายนายถือสองง่าม* 

ก�าลงัน่ังพักอยู่หน้าร้าน นางเร่งฝีเท้าชนอนัธพาลคนหน่ึงออกไป ว่ิงไปหา

* สองง่าม อาวุธชนิดหนึ่ง มีด้ามยาว ปลายท�าจากโลหะสองง่าม ใช้ต่อสู้และตรึงคนร้ายให้อยู่กับที่ได้
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พลเฝ้าระวงัพลางร้องตะโกน

เหล่าพลเฝ้าระวังได้ยินเสียงร้องก็พากันคว้าสองง่าม ทว่า 

เมื่อพวกมันเห็นด้านหลังแม่นางมีอันธพาลสิบกว่าคนเดินตามมา  

สองแขนของแต่ละคนสักตัวอักษร ต่างสีหน้าแปรเปลี่ยน เด็กหนุ่ม 

ผูเ้ป็นหัวหน้าเดนิเข้าไปหาเจ้าหน้าทีท่างการไม่หวาดไม่เกรง ประสานมอื

กล่าวว่า "สตรใีนบ้านไม่เชือ่ฟังค�าสัง่สอน ท�าให้นายท่านทัง้หลายขบขัน

แล้ว" กล่าวจบปลดเงินหลายพวงจากเอวส่งให้

วาจานี้ล้วนเป็นเท็จ ทว่าเหล่าพลเฝ้าระวังกลับไม่คิดถามไถ่ 

มากความ รบัเงนิไปก่อนจะพากันถอย พวกมนัหวัร่อคิกคกั ฉดุเหวนิหรัน่ 

ท่ีสิ้นหวังกลับเข้าในก�าแพงมนุษย์ รถม้ามีประทุนโดยสารคันหนึ่ง 

จอดอยู่ตรงทางแยกด้านหน้า หน้าต่างสองบานถูกผ้าด�าปิดไว้ อนัธพาล

ทั้งกลุ่มผลักและดันตัวนางขึ้นไปบนรถ จากน้ันสองคนกระโดดข้ึนไป 

ปิดประตูแน่นหนาจากด้านใน

รถม้าแล่นออกช้าๆ เหวินหรั่นในความมืดหวาดกลัวมาก ทว่า 

ไร้หนทางหลบหนี เวลาผ่านไปไม่นาน ทันใดนั้นเสียงระฆังกังวาน 

ดังมาจากนอกรถ เสียงระฆังน้ีพิเศษมาก ในความกังวานแฝงความ

สดใส ได้ยินก็รู้ว่ามาจากระฆังพุทธการุณย์ทองม่วงแห่งวัดภิกษุณีจี้ตู้ 

จักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนเคยบวชอยู่ท่ีน่ี ระฆังวัดหลอมจากโลหะชั้นเลิศ 

เสียงระฆังจึงต่างจากวัดอ่ืน

เสียงระฆังนี้ท�าให้ใจเหวินหรั่นสงบลงทันที

หาใช่เพราะธรรมะไร้ขอบเขต หากแต่เพราะนางพลันคิดได้ว่า 

ความหวังยังไม่สิ้น

วัดภิกษณีุจีตู้้ต้ังอยู่ในอันเย่ียฟาง เหวนิหรัน่มากราบไหว้ทีน่ีเ่นืองๆ 

คุ้นเคยถนนหนทางละแวกใกล้เคียงย่ิงนัก พลันท่ีนางได้ยินเสียงระฆัง 
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ก็ระบุต�าแหน่งท่ีอยู่ในเวลาน้ีของตนได้ทันที บริเวณฟากตะวันตก 

ของอันเยี่ยฟาง ใกล้อันเหรินฟางที่ตั้งใจจะไปมาก ระหว่างกลางมีเพียง

ถนนจูเชวี่ยกั้นเท่านั้น

ถนนจเูชว่ียเป็นถนนใหญ่แนวทศิใต้ทิศเหนือผ่ากลางเมอืงฉางอนั 

กว้างราวหนึ่งร้อยก้าว ตรงสู่เขตพระราชฐานวังหลวง หากมีโอกาส 

ว่ิงบนทางเสด็จส่วนพระองค์ ไม่แน่ว่าอาจสามารถหนีพ้นอันตราย

เหวินหรัน่คดิเช่นน้ี แผ่นหลงัพิงผนังห้องรถ เหยียดกายตรง มอืนาง 

ในความมดืกระทบตะปตูวัหน่ึงท่ีคลายออกจากร่องพ้ืน

นิสัยนางมิเคยยอมพ่ายแพ้โดยง่าย

เสียงร้องเจ็บปวดอนาถที่ถูกข่มกลั้นถึงขีดสุดพลันดังสะท้าน  

ร่างเฉาพ่ัวเหยียนเกร็งเหยียดไปด้านหน้า สองตาแดงฉาน ท่อนไม ้

ในปากเกือบถูกกัดขาด

ก้านศรสีด�าเมื่อมท่อนหนึ่งถูกปลายมีดในมือช่างไผ่งัดออก  

เลือดสดฉีดพุ่งกระจาย จากน้ันมันวางมีดลง เย็บแผล พอกยา พันผ้า

อย่างคล่องแคล่ว

"ศรไม่มหีวั อันตรายไม่ถึงชวิีต เพียงแต่แขนใช้การไม่ได้หลายเดอืน" 

ช่างไผ่อธิบาย ล้างเลอืดบนมอืในกะละมงั หน้าผากเฉาพ่ัวเหยียนผุดเหงือ่

เปียกชุม่ พยักหน้าอย่างอ่อนล้า

เวลาน้ี เสยีงฝีเท้าดงัมาจากด้านนอกประตู บรุษุหน้าด�าคร�า่เครยีด

ผูห้นึง่เดนิเข้ามา ชายคนน้ีใบหน้าเป็นชาวทูเจว๋ียขนานแท้ หน้ายาวเรยีว

เย่ียงม้าเต็มไปด้วยริ้วรอยหยาบกร้านกับคิ้วดกขาวสองข้าง มัน 

สวมชุดยาวแพรสีขาว แบบมิคล้ายภาคกลาง และก็ไม่เหมือน 

ชุดคนนอกด่าน มีผ้าเย็บเป็นหมวกทรงกระบุงท่ีท้ายทอยของชุด

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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