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ค�ำน�ำ

ท่านทั้งหลายที่ได้อ่าน 'สองนครสิบห้าวัน' เล่มแรกแล้วคงปาดเหงื่อไป

ตามๆ กัน เพราะถึงแม้ชื่อเรื่องจะบอกตรงๆ ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นในสิบห้าวัน  

ทว่าเร่ืองราวในเล่มแรกท้ังหมดยังไม่พ้นหนึ่งวันด้วยซ�้า ย่ิงไปกว่าน้ันจูจันจ ี

และพรรคพวกก็ยังหลบหนีออกไปจากเมืองหนานจิงไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม 

มีค�ากล่าวว่าการเริ่มต้นนั้นยากเสมอ การเดินทางกลับเป่ยจิงของจูจันจีก็อาจ 

เป็นเช่นนี ้ ส่วนหลงัจากน้ันไปอาจจะราบรืน่ขึน้...หรอืไม่กย็ากล�าบากจนไม่มเีวลา 

มาบ่นอกี

โดยในเล่มสองนีเ้ราจะได้รูแ้ล้วว่าการเดนิทางอนัฉกุละหกุและพิลกึพิลัน่น้ี

เหตุใดถึงจ�ากัดเวลาแค่สิบห้าวัน แล้วพวกจูจันจีจะเอาชนะขีดจ�ากัดทางเวลา  

รวมทัง้เอาตวัรอดจากศตัรรู้ายกาจทีค่อยไล่ล่าได้อย่างไร ทุกท่านคงต้องรบีตดิตาม

องค์รชัทายาทไปเสยีแต่ตอนน้ี มเิช่นนัน้อาจไม่ทนัการณ์...

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

หม่าป๋อยง นกัเขยีนผูช้นะเลศิ 'รางวัลวรรณกรรมแห่งชาต'ิ และ 'รางวัล 

ความเรียงจูจื้อชิง' เจ้าของสมญานาม 'ยอดปีศาจแห่งวรรณกรรม' เพราะ 

ความสามารถในการเขียนได้หลากหลายแนว

นอกจากน้ียังได้รับค�าวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวรรณคดีว่าเป็น 

ผู้สืบทอดงานเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์นับแต่เกิดเหตุการณ์ 'ขบวนการ  

4 พฤษภาคม' ในปี ค.ศ. 1919 ด้วยส�านวนภาษาและเอกลักษณ์ในการเขียน

ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ

ผลงานทีผ่่านมา ได้แก่ 'ฉางอนัสบิสองชัว่ยาม' และ 'ความลบัแห่งสามก๊ก'



จักรพรรดิอยู่ไกลถึงนครหลวง
มีปลาตัวโตๆ ให้กินทุกวัน

ไหนเลยจะสนใจกุ้งแห้งตัวเล็กๆ อย่างพวกเรา!
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เรอืประทุนด�าล่องอยู่เหนอืผวิน�า้เงยีบๆ ตามจงัหวะถ่อของอูต๋ิง้หยวน

เรือของพวกเขาก�าลังล่องอยู่กลางแม่น�้าฉินไหวมุ่งหน้าไปทาง 

ทศิตะวันตก ละแวกนีถู้กเรยีกขานว่า 'ฉนิไหวสบิหล่ี' เป็นย่านหอคณิกา 

ทีค่กึคกัท่ีสดุ สองด้านล้วนเป็นหอสเีรอืนรบัรองรมิน�า้ เมือ่ตกค�า่แสงจาก

โคมไฟวิจิตรตระการตาจ�านวนนับไม่ถ้วนจะส่องสะท้อนอยู่เหนือผิวน�้า 

ทางช้างเผอืกระยิบระยับวับวาว น่าเสยีดายทีค่นืน้ีในเมอืงไม่สงบ บ้านช่อง 

ห้องหอส่วนใหญ่จึงต่างดับไฟแต่หัวค�่า เรือส�าราญถูกผูกโยงไว้กับท่า 

ผิวน�้ามืดมิดราวกับถูกปกคลุมไว้ด้วยเถ้าธุลี

อู๋ติ้งหยวนคอยคุมเรืออยู่ด้านนอก ส่วนซูจิงซีตรวจบาดแผลของ

องค์รชัทายาทอยู่ด้านในกระโจมเรอื ตอนอยู่ทีป่ระตเูจิง้หยางกับสวนฟู่เล่อ  

บาดแผลจูจันจีถูกกระทบกระเทือนจนมีเลือดไหลซึมออกมาอีก นาง

อาศัยโอกาสนี้จัดการท�าแผลให้เขาใหม่ อว๋ีเชียนที่นั่งยองดูอยู่ข้างๆ  

ใช ้ปลายนิ้วจุ ่มลงไปในแม่น�้าพลางอธิบายเส ้นทางหลบหนีให ้

องค์รัชทายาทฟัง

บทที่ 9
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"หากไปถึงด่านซีสุ่ย พวกเราก็จะเข้าสู่แม่น�้าฉินไหวส่วนนอก 

และเดินทางมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันตกได้ แล้วผ่านเมืองสือโถว  

ข้ามเขาชิงเหลียง ขอเพียงไปถึงปากด่านหลงเจียงก็ย่อมเข้าสู่แม่น�้า 

ฉางเจียงต่อได้ ถึงตอนน้ันทะเลกว้างใหญ่มัจฉาโจนทะยาน จูปู้ฮวา 

นอกจากมองแล้วยังจะท�าอนัใดได้อกี หากใคร่หาความส�าราญ พระองค์

ยังชื่นชมสายฝนยามราตรีเหนือแม่น�้าหลงเจียงได้ด้วย นั่นนับเป็นหน่ึง

ในทัศนียภาพชั้นยอดของนครหลวงเดิมเช่นกัน"

อว๋ีเชียนจงใจพูดด้วยท่าทีสบายๆ ทว่าจูจันจีกลับเอ่ยปากอย่าง

วิตกกังวล "ทว่าด่านซีสุ่ยกับด่านหลงเจียงล้วนมีทหารรักษาการณ์ แล้ว

พวกเราจะผ่านไปได้อย่างไร"

อว๋ีเชยีนเหลอืบมองเงาร่างผอมสงูท่ีอยู่ด้านนอก "ในเมือ่อูต๋ิง้หยวน 

เลือกเส้นทางน้ี เขาย่อมมีเหตุผล"

"เจ้าเริ่มมั่นใจในตัวเขา?"

"ไก่ขันหมาขโมยใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ กระหม่อมเพียงท�าตาม 

เมิ่งฉางจวิน* เท่าน้ัน" อว๋ีเชียนพูดอย่างถ่อมตน หลังจากครุ่นคิดอยู่ 

ครู่หน่ึงเขาก็เอ่ยปากเตือนองค์รัชทายาทด้วยท่าทีขึงขัง "หวังจิงกง**  

เคยวิพากษ์เมิ่งฉางจวินว่า 'เพราะมีพวกไก่ขันหมาขโมยปรากฏอยู่ 

ในเรือน ท�าให้ผู้มีคุณธรรมไม่ยอมสวามิภักด์ิต่อเขา' ดังนั้นพระองค์ 

* เมิ่งฉางจวิน เป็นฉายาของเถียนเหวิน ในพงศาวดารส่ือจี้กล่าวถึงเมิ่งฉางจวินแห่งแคว้นฉี ครั้งหน่ึง 

ฉหีมิน่อ๋องส่งเขาเป็นทตูไปยังแคว้นฉนิ ฉนิเจาอ๋องชวนให้เขาเป็นอคัรเสนาบดด้ีวยชืน่ชมในความสามารถ 

และอธัยาศยั แต่เหล่าขนุนางกล่าวเตอืนว่าเมิง่ฉางจวินอาจเป็นภยัต่อแคว้นฉนิเพราะเป็นคนสนิทของอ๋อง

แคว้นฉ ี เจาอ๋องจงึสัง่กักบรเิวณเมิง่ฉางจวินไว้ เมิง่ฉางจวินใช้ปัญญาส่งมอืดคีลมุหนงัสนุขัปลอมตัวไปขโมย

ชดุคลมุขนจิง้จอกขาวอนัล�า้ค่าไปก�านลัสนมรักของเจาอ๋องให้ช่วยเกลีย้กล่อมเจาอ๋องจนยอมปล่อยตวัเขา

เป็นอสิระ แต่ระหว่างเร่งออกเดินทางจากแคว้นฉนิ เจาอ๋องเปลีย่นใจให้คนไล่ตามจบักลบัไป เมิง่ฉางจวนิ

มาถงึด่านชายแดนหานกู่ก่อนเวลาเปิดประต ูจงึให้ผูต้ดิตามเลยีนเสยีงไก่ขนัลวงให้ทหารเปิดประตูก่อนเวลา 

จงึสามารถหลบหนีคนของเจาอ๋องพ้น เกิดเป็นส�านวน 'หมาลกัขโมยไก่ร้องขนั' หรอื 'ไก่ขนัหมาขโมย'

** หวังจงิกง หรอืหวังอนัสอื (ค.ศ. 1021-1086) เป็นนักปกครอง นกัอกัษรศาสตร์ นกัคิด และนักปฏิรปู 

ในสมัยราชวงศ์เป่ยซ่ง (ซ่งเหนือ)
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ไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับวิถีเย่ียงคนพาลคนถ่อยพวกนี้ จ�าต้องฝึกฝน

คุณธรรมถึงจะชนะใจผู้มีคุณธรรม"

"พอได้แล้วๆ ค�าพูดดีค�าบ่นว่าเจ้าล้วนพูดอยู่คนเดียว" จูจันจี

เหลือกตา นึกเสียใจเล็กน้อยที่รับอีกฝ่ายเข้าท�างานในต�าหนักบูรพา  

คนผู้นี้แม้จะพึ่งพาได้ แต่ก็พูดพล่ามไม่หยุด ชวนให้หงุดหงิดร�าคาญใจ 

เสียจริง

หลงัจากซจูงิซที�าแผลให้ใหม่เรยีบร้อย นางก็หันไปบอกกับอวีเ๋ชยีน  

"ข้าจ�าต้องรู้ หลังจากน้ีพวกเรายังต้องใช้เส้นทางน�้ากันอีกนานแค่ไหน 

แล้วจุดพักเท้าต่อไปอยู่ที่ใด ข้าต้องไปซื้อยากับหม้อต้มยา"

อว๋ีเชยีนตอบ "ทันททีีเ่ข้าฉางเจยีง พวกเราก็จะมุง่หน้าเข้าสู่หยางโจว  

หยางโจวเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้หนานจิง ยาอันใดย่อมมีไม่ขาด" เขาพูด

อย่างมัน่อกมัน่ใจ ดูท่าตลอดทางท่ีผ่านมาคงครุน่คดิไตร่ตรองรอบคอบ

แล้ว

"เช่นน้ันก็ดี" ซูจิงซีพยักหน้า ก่อนสะบัดอาภรณ์บนตัวด้วยท่าที

เอือมระอาเล็กน้อย "ข้าเองก็ต้องเปลี่ยนชุดเหมือนกัน"

จูจันจีซ้ายมองอวี๋เชียนขวามองซูจิงซี ก่อนพูดขึ้นอย่างห้ามใจ 

ไม่อยู่ "พวกเจ้าสองคนไม่อยากรู้บ้างหรือว่าอู๋ติ้งหยวนใช่ลูกแท้ๆ ของ

สิงโตเหล็กหรือไม่ แล้วน้าหงคนนั้นมีความสัมพันธ์อันใดกับเขา"

เพราะค�าพูดสองสามประโยคท่ีได้ยินตอนอยู่ที่ประตูเจิ้งหยางคือ

เรื่องฐานะชาติก�าเนิดส่วนตัว จึงหาควรซักไซ้รายละเอียด อว๋ีเชียนกับ

ซูจิงซีจึงไม่มีใครเอ่ยปากถึงเรื่องน้ี ทว่าจูจันจีห้ามใจไว้ไม่อยู่ อว๋ีเชียน 

รู้สึกว่าบทสนทนานี้ไร้สาระย่ิงยวด จึงปั้นหน้าบึ้งตึงไม่พูดไม่จา ส่วน 

ซูจิงซีกลับเม้มปากย้ิม

"เทยีบกับพวกเขาสองคน หม่อมฉนัใคร่รูม้ากกว่าว่าพระองค์ทรงมี 
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สัมพันธ์อันใดกับอู๋ติ้งหยวน"

"ข้าเคยบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือ พวกเราสองคนไม่รู้จักกัน!"

"คนหน่ึงคือรัชทายาทแห่งราชส�านักต้าหมิง อีกคนคือมือปราบ

เกียจคร้านพ�านักอยู่ก็แต่ในนครหลวงเดิม ว่ากันตามหลักแล้วไม่มีทาง

คบค้าสมาคมกันได้ ทว่าทุกครั้งที่เขาเห็นพระองค์ ศีรษะก็จะปวดร้าว

แสนสาหัส เรื่องน้ีต้องมีสาเหตุแน่ คนเป็นหมออย่างหม่อมฉันพอเห็น

โรคแปลกยากรักษาก็อดเบิกบานไม่ได้"

"อาจเพราะเขาด่ืมสุรามากไปเลยท�าให้สุขภาพย�่าแย่ก็เป็นได้"  

จูจันจีพึมพ�า ไม่อยากยอมรับว่าตนเป็นต้นเหตุ

ซูจิงซีกล่าว "เรื่องนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ร่างกายมีศีรษะเป็น

ศูนย์กลาง อวัยวะหกกรองยังปราณปลอดโปร่ง อวัยวะห้ากลั่นคง 

เลอืดเข้มข้น* ทุกอย่างล้วนเป็นเช่นน้ี ดงัน้ันหากใจถูกกระตุ้นเพียงน้อย  

โรคก็ย่อมก�าเริบได้"

"เห็นเงาคันธนู งูในถ้วย**?"

ซูจิงซีตอบ "ถูกต้อง! หากเข้าใจถึงเรื่องราวชีวิตในอดีตของเขา  

หาคนัธนูน้ันให้พบ ความหวาดระแวงงยู่อมจางหายไปได้เอง…" พูดถึง 

ตรงนี้นางก็คล้ายตระหนักได้จึงเคาะหน้าผากตนเอง "ที่แท้ที่พระองค์ 

ทรงสอบถามกม็เีป้าหมายเช่นนี"้

จูจันจีนึกไม่ถึงว่าตนแค่ซักถามเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านไป 

เรื่อยเป่ือย กลับถูกมองว่าก�าลังพยายามช่วยเหลืออีกฝ่ายไปเสียได้  

* อวัยวะห้ากล่ันหกกรอง หรือห้าตันหกกลวง เป็นค�าเรียกรวมอวัยวะภายในตามต�าราแพทย์แผนจีน  

ห้ากลัน่ ได้แก่ ตบั หวัใจ ม้าม ปอด ไต ท�าหน้าท่ีผลติสร้าง กลัน่ฟอก และหล่อเลีย้ง ส่วนหกกรอง ได้แก่  

ถุงน�า้ด ีล�าไส้เลก็ กระเพาะอาหาร ล�าไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ และท่อล�าเลยีง (ซานเจยีว) ท�าหน้าทีย่่อย  

ดูดซมึ และเก็บสะสม

** 'เงาคนัธน ูงใูนถ้วย' เป็นส�านวนจากเรือ่งเล่าว่าองิเชนิเชญิตูเ้ซวียนไปด่ืมสรุาท่ีบ้าน บนผนังฝ่ังตรงข้าม 

มธีนูคนัหนึง่แขวนอยู่และสะท้อนเงาลงในถ้วยจนดเูหมอืนง ูตูเ้ซวยีนเห็นแล้วเข้าใจผดิคิดว่าตนดืม่พิษงู

เข้าไปจงึล้มป่วย ภายหลงักลายเป็นส�านวนทีห่มายถึงบคุคลทีห่วาดระแวงเรือ่งทีไ่ม่มอียู่จรงิ
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จึงตอบรับไปตามน�้าว่าใช่ออกมาติดๆ กัน

เห็นซูจิงซีกับองค์รัชทายาทพูดคุยกันน�้าไหลไฟดับ อว๋ีเชียนท่ีอยู่

อีกด้านก็บอกไม่ถูกว่าเหตุใดใจตนถึงได้โคลงเคลงไม่ต่างอันใดกับ 

เรือล�าน้อยน้ี

เขาเคยเห็นเล่ห์เหลี่ยมของสตรีผู ้นี้แล้ว หากพูดถึงเร่ืองความ

แยบคาย ชายสามคนบนเรือไม่ว่าใครก็เทียบนางไม่ได้ หากว่าถึงเรื่อง

พลิกแพลงรับมือตามสถานการณ์ นางก็ย่ิงเหนือชั้นกว่าพวกเขาลิบลับ 

หน�าซ�า้ยังสงบเยือกเย็นจนน่าประหว่ัน ไม่ว่าจะยามใดทุกการเคลือ่นไหว 

ของนางก็มกัแฝงเป้าหมายไว้ ถึงนางจะบอกว่าขอตดิตามองค์รชัทายาท

เพ่ือล้างแค้นจปููฮ้วา ทว่าอวีเ๋ชยีนยังนึกระแวงว่าบางทนีีอ่าจไม่ใช่ความจรงิ 

ทั้งหมด

ไม่ว่าเหตุผลที่ว่านั้นคืออันใด การปล่อยกระบี่คมกริบไร้ปลอก 

ท่ีมิอาจล่วงรู ้เจตนาแน่ชัดไว้ข้างกายองค์รัชทายาทย่อมเป็นเรื่อง 

ไม่สมควร มอือวีเ๋ชยีนท่ีอยู่ในแขนเสือ้กุมเข้าหากนัแน่น ก่อนจะคลายออก 

ทันใด

"แม่นางซู ข้ามีเรื่องหน่ึงใคร่ขอถาม มิทราบว่าเจ้าจะสะดวกตอบ

หรือไม่" อวี๋เชียนถาม

"เชิญข้าหลวงอว๋ีถามได้เลย"

"ก่อนหน้าน้ีเจ้าเคยบอกว่าเจ้ามีคู ่หมั้นคู่หมายอยู่ที่หนานจิง 

คนหน่ึง วันก่อนท่ีเจ้าเดินทางไปที่ท่าเรือด่านตงสุ่ยก็เพ่ือตามหาเขา 

แสดงว่าคู่หมั้นของเจ้าผู้นี้เป็นขุนนางราชส�านัก?"

เรือ่งนีซ้จูงิซเีคยพูดถึงเมือ่ตอนให้การ น่าเสยีดายท่ีตอนน้ันอูต๋ิง้หยวน 

ละเลยไม่ยอมซักถามต่อ ปล่อยผ่านไปเสียเฉยๆ ทว่าอวี๋เชียนความจ�า

ดีเลิศ ตอนนี้จึงยังคงนึกขึ้นได้
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ซูจิงซีตอบ "ถูกแล้ว เขาเป็นข้าหลวงตรวจการ มาประจ�าอยู่ท่ี

ส�านักตรวจการท้องท่ีในหนานจิง ชื่อกัวจือหมิ่น"

"หลงัออกจากด่านตงสุย่ได้ไม่นานเรอืพระทีน่ั่งก็เกิดระเบดิ แต่เจ้า 

กลับตรงด่ิงกลับบ้าน เช่นน้ีเหมือนจะไม่ปกตินัก"

"หือ? มีอันใดไม่ปกติหรือ"

ซูจิงซีแสดงท่าทีฉงนสนเท่ห์คล้ายไม่เข้าใจความหมาย อว๋ีเชียน 

กระแอมออกมาคราหนึ่ง เขาถึงเพ่ิงนึกขึ้นได้ว่าสตรีผู้นี้มิอาจใช้กลวิธี

ท่ัวไปด้วยได้ "เอิ่ม...เกิดเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็น่าจะ 

ย้อนกลับไปดูความเป็นความตายของคู่หมั้นคู่หมายมิใช่หรือ"

จจูนัจถีลงึตาใส่อว๋ีเชยีนอย่างไม่พึงพอใจ เขารูส้กึว่าค�าพูดน้ีออกจะ 

เกินเลยไปสักหน่อย ทว่าอว๋ีเชียนกลับยังคงคอแข็งประสานตากับ 

องค์รชัทายาท "เดนิทางไปนครหลวงครานี ้เส้นทางเตม็ไปด้วยภยันตราย  

กระหม่อมมีหน้าที่ต้องท�าทุกอย่างให้มั่นใจว่าทุกคนล้วนจงรักภักด ี

ต่อพระองค์ ไม่มีจิตคิดเป็นอื่น"

ซจูงิซมีองจจูนัจคีราหนึง่พลางระบายย้ิมเต็มใบหน้า "องค์รชัทายาท 

มิจ�าเป็นต้องพิโรธ ข้าหลวงอว๋ีจะรู้สึกวิตกกังวลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ 

หม่อมฉันเองก็ควรอธิบายเรื่องน้ีให้กระจ่าง"

นางยกมอืขึน้เก่ียวปอยผมบนหน้าผากแล้วกล่าวอย่างไม่สะทกสะท้าน  

"กัวฉุนจือบิดาของกัวจือหมิ่นไปมาหาสู ่กับตระกูลของข้ามาชั่วรุ ่น  

การหมั้นหมายนี้พวกเขาตกลงกันไว้เน่ินนานแล้ว ทว่าแต่ไหนแต่ไร 

ข้าไม่เคยได้พบหน้าค่าตากัวจือหมิ่น การเดินทางมาหนานจิงในครั้งนี้

เดิมข้าตั้งใจจะใช้ฐานะของคู่หมั้นเข้าใกล้จูปู้ฮวา ทว่ากัวจือหมิ่นกลับ

เดินทางไปปฏิบัติภารกิจท่ีหยางโจว ก่อนองค์รัชทายาทเสด็จมาถึง  

ข้าคิดว่างานนี้ไม่ว่าอย่างไรเขาต้องกลับมารับเสด็จแน่ จึงเดินทาง 
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ไปหาเขาที่ท่าเรือด่านตงสุ่ย แต่น่าเสียดายที่ไม่พบ ข้าจึงเดินทาง 

กลับบ้าน"

ความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในใจของอวี๋เชียนยังคงมีอยู่ ค�าพูด

ของซูจิงซีแม้จะไม่เผยข้อพิรุธอันใด ทว่ารายละเอียดต่างๆ กลับไม่มี

หลักฐานยืนยัน แต่จู ่ๆ จูจันจีก็ถามขึ้น "กัวจือหมิ่นที่เจ้าพูดถึงคือ

ข้าหลวงตรวจการแถบก่วงตงแห่งหนานจิง บุตรชายของกัวฉุนจือ 

ปราชญ์แห่งไหวจั่วผู้น้ัน?"

อวี๋เชียนและซูจิงซีต่างตะลึง ขุนนางชั้นผู้น้อยเช่นนี้องค์รัชทายาท

รู้จักด้วยหรือ

จจูนัจย้ีอนคดิอยู่ครูห่นึง่ "ตอนข้าเดนิทางถึงหยางโจว มพ่ีอค้าเกลอื 

มั่งคั่งผู้หนึ่งชื่อวังจี๋จัดงานเลี้ยงต้อนรับข้าเป็นการเฉพาะ กัวจือหมิ่นผู้น้ี

ก็เข้าร่วมด้วย อาจารย์จากต�าหนักบูรพาผู้หน่ึงสนิทสนมคุ้นเคยกับ 

กัวฉุนจือบิดาของเขา เลยพาเขามาแนะน�าให้ข้ารู้จัก"

เรือ่งน้ีกับค�าพูดของซจูงิซเีข้ากันได้พอด ีท่าทีสงบนิง่ของนางพลนั

เกิดการเปลีย่นแปลงข้ึนเลก็น้อย "เช่นนัน้เขาได้พูดอนัใดกับพระองค์บ้าง"

"ก็แค่ค�าถวายความเคารพตามพิธีการอย่างพระบารมีปกเกล้า 

ย่ิงยนืนาน เป็นพระมหากรณุา พระเมตตาแผ่ไพศาลอนัใดท�านองน้ัน..." 

พอพูดถงึช่วงหลงั จงัหวะความเรว็ในการพูดของจจูนัจกีเ็ริม่ช้าลง คล้าย

พยายามนึกย้อนกลบัไป "เขาไม่ได้พูดกับข้าตรงๆ มก็ีแต่ตอนร่วมด่ืมสุรา 

กับทุกคน เขากับวังจี๋พ่อค้าเกลือคนนั้นลุกขึ้นคารวะสุรา กัวจือหมิ่น 

น่าจะเมาแล้ว เขาชีน้ิ้วไปท่ีวังจีแ๋ล้วพูดล้อเล่นออกมาประโยคหนึง่ บอกว่า  

'เหอเจิงกินอาหารมื้อละเป็นหมื่นเฉียน* วันนี้ข้ามีโอกาสได้เห็นแล้ว'..."

อวีเ๋ชยีนกับซจูงิซสีบตากันคราหนึง่ แววตาของท้ังคูล้่วนเปลีย่นแปลง 

* เฉยีน เป็นได้ท้ังหน่วยเงินและหน่วยชัง่ตวงวัดของจนี โดย 1 ชัง่เท่ากับ 16 ต�าลงึ 1 ต�าลงึเท่ากับ 10 เฉยีน  

1 เฉยีนเท่ากับ 10 เฟิน



14 สองนครสิบห้าวัน 2

ไป ท่ีกัวจอืหมิน่พูดถึงมาจากบนัทกึพจนาคราซจีิน้ (จิน้ตะวันตก) ยามน้ัน 

ในราชส�านักมขุีนนางอาวุโสผูห้นึง่ชือ่เหอเจงิ กินดืม่ฟุ่มเฟือยเหลอืก�าลงั 

ทุกวันใช้จ่ายเงินหลายหมื่นเฉียน มากกว่าองค์จักรพรรดิเสียอีก มีอยู่

ครั้งหน่ึงองค์จักรพรรดิจิ้นอู่ต้ีเชิญเขาเข้าวังมาร่วมกินอาหาร เหอเจิงติง

ว่าอาหารในวังหลวงล้วนแต่สุกเอาเผากิน ไม่ยอมแตะแม้แต่ค�าเดียว 

องค์จักรพรรดิจิ้นอู่ตี้ได้แต่อนุญาตให้เขาน�าน�้าน�าอาหารมาเอง

กล้าเอ่ยอ้างเรือ่งเช่นนีต่้อหน้าองค์รชัทายาท เหน็ชดัว่ากัวจอืหมิน่

จงใจหาเรือ่งวังจี ๋ดเูผนิๆ อาจคล้ายยกย่องว่างานเลีย้งนีส้รุาอาหารล้วน

เลิศรสราคาแพงเหนือกว่าของเหอเจิง ทว่าความเป็นจริงแล้วกลับ

กระแหนะกระแหนวังจี๋ว่าท�าตัวฟุ่มเฟือยย่ิงกว่าองค์จักรพรรดิ

อว๋ีเชียนอดซักถามต่อไม่ได้ "หลังจากนั้นเล่า พ่อค้าเกลือผู้นั้น 

พูดอันใด"

"ผู้คนที่อยู่รายรอบต่างระเบิดเสียงหัวเราะดังล่ัน วังจี๋ยังจะท�า 

อันใดได้นอกจากย้ิมหน้าแหย ท่าทางกระอักกระอ่วน" จูจันจีพูดอย่าง

ไม่ค่อยเข้าใจ "ต่อมาเขามอบเรือพระที่นั่งให้ข้า คงเพราะกลัวข้าจะ

คิดมากเรื่องค�าพูดประโยคนั้น"

"ว่าอันใดนะ" ทั้งสองคนยืดตัวขึ้นพร้อมกัน ซูจิงซียังดี ไม่เหมือน 

อว๋ีเชียนท่ีหัวกระแทกเข้ากับประทุนเรือดัง 'ตึง' "เรือพระที่น่ังนั่นวังจี ๋

เป็นคนทูลถวาย?" 

"น่ีๆ พวกเจ้าคงไม่ได้คดิว่าข้าเดนิทางออกจากนครหลวงมาพร้อม

เรือพระที่นั่งกระมัง เส้นทางน�้าคับแคบเช่นนั้นเรือพระที่นั่งไหนเลยจะ

แล่นผ่านได้" จูจันจีเห็นว่าคนทั้งสองคล้ายเข้าใจผิดจึงเอ่ยปากอธิบาย 

"พวกเราใช้เรือล�าเลียงล่องลงใต้มา หลังมาถึงหยางโจว วังจี๋ได้ขอให้

ท่านเจ้าเมืองออกหน้าเชื้อเชิญข้าไปงานเลี้ยง สถานที่คือบนเรือส�าราญ
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ล�าใหญ่ท่ีพวกเขาสร้างไว้บนแม่น�า้หานสุย่ มนัเป็นเรอืท่ีสร้างเลยีนแบบ

เรือพระท่ีน่ัง ใช้ส�าหรับล่องแม่น�้าเท่านั้นไม่อาจออกทะเลได้ มีไว้เพ่ือ

จัดเลี้ยงล่องล�าน�้าหาความส�าราญโดยเฉพาะ หลังงานเล้ียงสิ้นสุด วังจี๋

ประกาศมอบเรือล�าน้ันให้ราชส�านัก วันต่อมาข้าก็ล่องเรือล�าดังกล่าว

มาถึงหนาน..."

พูดถึงตรงนี้จูจันจีก็พลันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล

เม่ือวานก่อนเท่ียงตอนเรือพระที่นั่งระเบิด ท่ีน่าสงสัยที่สุดก็คือ 

ดนิระเบดิพวกน้ันมาจากไหน อูต๋ิง้หยวนเคยวิเคราะห์ไว้ว่าจะให้เกิดเร่ือง 

เช่นน้ีได้อย่างน้อยก็ต้องใช้ดินปืนก�ามะถันนับพันชั่ง ทว่าใครเล่าจะมี

พลังอภินิหารมากมายถึงข้ันล�าเลียงดินระเบิดจ�านวนมากเล็ดลอด 

ผ่านหูผ่านตาทหารองครักษ์ต�าหนักบูรพาเข้าไปในล�าเรือได้

หากเรือพระที่น่ังล�าน้ีพ่อค้าเกลือแซ่วังเป็นคนถวายให้ตอนอยู่ใน

งานเลี้ยง เช่นน้ันที่มาท่ีไปของดินระเบิดพวกน้ันย่อมมีค�าอธิบาย

ก่อนงานเลีย้งรบัรองเรอืล�าดงักล่าวเป็นของสกุลวัง ไม่ว่าจะล�าเลยีง 

สิ่งใดเข้าไป ใครเล่าจะรู้ได้ ย่ิงไปกว่านั้นวังจี๋ยังถวายเรือพระที่นั่งให้ 

องค์รชัทายาทกลางงานเลีย้ง ลกูเรอืท้ังหมดย่อมไม่แคล้วเป็นคนของเขา 

เช่นกัน หลงังานเลีย้งเลกิองค์รชัทายาทก็ประทบัเรอืพระทีน่ัง่เสดจ็ลงใต้  

ทหารองครักษ์ต�าหนักบูรพาไหนเลยจะมีเวลาตรวจสอบให้ละเอียด

ถ่ีถ้วน วังจี๋ผู้นี้ใช้ทุกวิถีทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายจริงๆ คิดค�านวณเวลาได้

ละเอียดรอบคอบ ให้คนของต�าหนักบูรพาทั้งหมดน่ังอยู่บนดินระเบิด

โดยไม่รู้ตัว

หากเป็นเช่นน้ัน วังจีผู๋น้ี้ย่อมเป็นพวกเดยีวกับจปููฮ้วา ต่างมส่ีวนร่วม 

กับแผนการชัว่ร้ายระหว่างสองนคร ส่วนกัวจอืหมิน่คงเดนิทางไปหยางโจว 

ก็เพ่ือเอ่ยค�าพูดประโยคท่ีว่า 'เหอเจงิกินอาหารมือ้ละเป็นหมืน่เฉยีน วันนี ้
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ข้ามีโอกาสได้เห็นแล้ว' เพ่ือให้วังจี๋ใช้มันเป็นเหตุผลชั้นเลิศในการถวาย

เรือพระท่ีน่ังให้องค์รัชทายาท

คนบนเรือท้ังสามต่างนึกไม่ถึง แค่เจ้าประโยคข้าประโยค ข้อมูล

ที่แต่ละคนมีก็ปะติดปะต่อเข้าด้วยกันจนล่วงรู้ความจริงบางส่วนได้  

ซูจิงซีนึกไม่ถึงว่าคู่หมั้นคู่หมายของตนจะมีส่วนร่วมในเหตุกบฏ สีหน้า

ท่าทางนางจึงตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัด

จูจันจีอ่านความในใจของนางออกจึงโบกมือ "ท่านหมอซูไม่ต้อง

กังวลใจ เขาคือเขา เจ้าคือเจ้า ในเมื่อยังมิได้ออกเรือน สกุลซูย่อม 

ไม่อาจถูกจับโยงเข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องน้ี"

ซูจิงซีฝืนเอ่ย "อืม" ออกมาค�าหนึ่ง ถือเป็นการตอบรับ

"มิน่ากัวจือหมิ่นถึงไม่ได้ไปท่าเรือด่านตงสุ่ย เขาย่อมต้องรู้ว่าจะ

มีเหตุระเบิดเรือพระท่ีนั่ง..." อว๋ีเชียนพึมพ�ากับตัวเองก่อนจะหันไปทาง

ซูจิงซีอีกคราว "ท่านหมอซูทราบหรือไม่ว่าปกติเขาเคลื่อนไหวอยู่ท่ีใด"

ยังไม่ทันท่ีซูจิงซีจะได้ตอบ เสียงของคนท่ีอยู่ด้านนอกก็ดังข้ึน  

"คิดหากัวจือหมิ่นงั้นหรือ ข้ารู้"

พวกเขาทัง้สามหนัหน้าไปพร้อมกัน ทีแ่ท้อูต๋ิง้หยวนก็ถอดหมวกงอบ 

ย่ืนหน้าเข้ามาแล้ว

อวี๋เชียนขมวดคิ้ว "เจ้าเองก็รู้จักเขาหรือ"

อู๋ติ้งหยวนกล่าว "เขาพ�านักอยู่ในเขตอวี้ชื่อหลางฝั่งในประตูไท่ผิง

ใช่หรือไม่"

ซูจิงซีพยักหน้า

อู๋ติ้งหยวนพ่นลมหายใจออกมาคราหน่ึง "เขาตายแล้ว เมื่อวาน

ตอนเช้าท่านพ่อข้าได้รับข่าวว่ามีข้าหลวงตรวจการคนหนึ่งตายอยู่ใน 

เขตอว้ีชื่อหลาง ข้าเคยไปที่เกิดเหตุมา เขาถูกคนฆ่าตาย หลังจากน้ันก็
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น�าร่างไปจัดวางไว้บนเตียง ทว่าเพราะคืนน้ันเกิดแผ่นดินไหวท�าให ้

คานหล่นลงมาทับกะโหลกแหลกละเอียดพอดี"

อว๋ีเชียนลอบช�าเลืองมองซูจิงซีและเห็นไหล่นางสั่นสะท้าน แต่ก็

เพียงเท่านั้น

"เจ้าคือเจ้าหน้าที่ชันสูตรที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือ" น�้าเสียงของซูจิงซ ี

ห่อเห่ียวลงอย่างเห็นได้ชดั อูต๋ิง้หยวนเล่าแจกแจงถึงผลการชนัสตูร ซจูงิซ ี

พยักหน้าน้อยๆ "วินิจฉัยได้แม่นย�าย่ิงนัก เขาถูกคนสังหารก่อนจริงๆ 

หลังจากนั้นถึงได้ถูกเสาคานหล่นทับร่าง" นางไม่ได้พูดอันใดอีก แววตา

แม้จะแฝงไว้ซึง่ความรูส้กึต่ืนตระหนกสงสยั แต่กลบัไร้ความรูสึ้กเศร้าสร้อย

กัวจือหมิ่นผู้นี้เกรงว่าจะเป็นเพียงหมากตัวเล็กๆ ตัวหน่ึงของ

แผนการท้ังหมดเท่านั้น เมื่อจบสิ้นหน้าที่จึงถูกกวาดออกจากกระดาน

อย่างไร้ปรานี จูจันจีฟาดฝ่ามือใส่กราบเรืออย่างโมโห "ข้าหลวงเมือง

หนานจิง พ่อค้าเกลือหยางโจว ขันทีและทหารราชองครักษ์...เหตุใด 

พวกเขาแต่ละคนถึงท�าตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อราชส�านักเช่นนี้ คนท่ีอยู ่

เบื้องหลังแผนการนี้มอบผลประโยชน์อันใดให้พวกเขากันแน่"

"เรื่องนี้เกรงว่า...จะไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์" ซูจิงซีเงยหน้า 

"องค์รัชทายาทคงมิทราบ ก่อนหน้านี้หม่อมฉันเคยตรวจรักษาขุนนาง

จ�านวนหนึง่ ทันททีีพู่ดถึงเรือ่งย้ายนครหลวง พวกเขาไม่มแีม้แต่คนเดยีว

ที่จะไม่กระวนกระวาย"

"เพราะเหตุใด เมืองหนานจิงกลับเป็นนครหลวงใหม่อีกครา  

พวกเขามิเท่ากับได้เป็น..." จูจันจีชะงัก เขาพลันตระหนักได้ ราชส�านัก

ต้าหมิงเดิมเหนือใต้ต่างมีกลุ่มคณะท�างานเป็นของตนเอง หากย้าย

นครหลวงกลับหนานจิง รวมสองเป็นหน่ึง ต�าแหน่งขุนนางย่อมต้อง 

ลดทอนลงกว่าครึ่ง ดังนั้นเรื่องย้ายนครหลวงน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อ
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แวดวงขุนนางที่หนานจิงมากกว่าท่ีเป่ยจิง

"เป็นเช่นน้ันเองหรือ"

จูจันจีมองดูอว๋ีเชียน เขาเป็นขุนนางหนานจิงย่อมมีสิทธ์ิเอ่ยปาก

เรื่องนี้มากท่ีสุด

อวี๋เชียนยืดอก "กระหม่อมมิใช่คนท่ียึดติดกับต�าแหน่ง!"

ทว่าความหมายทีซ่่อนแฝงอยู่คอืขุนนางคนอืน่ๆ ย่อมตืน่ตระหนก

กับอนาคตที่ไม่แน่นอน

จูจันจีครุ่นคิด เขารู้ดีว่าการย้ายนครหลวงย่อมส่งผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่ง แต่นึกไม่ถึงว่าจะมีการตอบโต้รุนแรง 

เช่นนี้ ท่ีแท้ต้นเหตุของเรื่องร้ายในหนานจิงก็อยู่ตรงนี้ หากเหล่าขุนนาง

ไม่ตื่นตระหนกหวาดหว่ัน ผู้ท่ีอยู่เบื้องหลังคงไม่อาจท�าการได้อย่าง 

ราบรื่นง่ายดายเช่นน้ี

ทว่าอูต๋ิง้หยวนไม่ยอมให้ท้ังสามคนถกเถียงกันต่อ เขาตบประทนุเรือ  

"เอาล่ะ เลิกคุยกันได้แล้ว อีกเดี๋ยวพวกเราต้องขึ้นฝั่งแล้ว"

อวี๋เชียนแปลกใจ "ถึงปากด่านหลงเจียงเร็วขนาดนี้เชียว" เขามอง 

ออกไปข้างนอก ท่ีปรากฏอยู่ท่ามกลางความมืดมิดคือโครงสันหลังคา 

เตีย้ๆ หามท่ีวงท�านองแห่งสายฝนยามราตรขีองแม่น�า้หลงเจยีงแม้แต่น้อย

อู๋ติ้งหยวนมองอีกฝ่าย "เจ้าคิดไปไกลเกินแล้ว เรายังไม่ผ่านด่าน

ซีสุ่ยเลยด้วยซ�้า"

"งั้นจะข้ึนฝั่งไปเพ่ืออันใด"

"จปููฮ้วามใิช่คนโง่ มหีรอืจะคดิไม่ได้ว่าพวกเราต้องใช้เส้นทางน�า้แน่  

ด่านซสีุย่อยู่ตดิกับแม่น�า้หลงเจยีง เป็นจดุแรกทีต้่องเฝ้าระวงั แต่ไหนแต่ไร 

ข้าก็ไม่เคยคิดจะไปที่น่ัน"

อว๋ีเชียนรู้สึกใบหน้าร้อนผ่าว เมื่อครู่เขาเพ่ิงอธิบายเรื่องเส้นทาง
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หลบหนีเป็นคุ้งเป็นแคว นึกไม่ถึงว่าจะไม่ถูกต้องเลย

"วางใจเถอะ ข้าต้องส่งพวกเจ้าออกไปอย่างปลอดภัยแน่ หลงัจากนัน้ 

ค่อยไปช่วยอว้ีลู่"

อู๋ติ้งหยวนมิได้ปากคอเราะรายเหมือนที่เคยเป็นมา เขาเพียงเร่ง

ให้ท้ังสามคนรีบออกจากเรือเท่านั้น หลังจากเดินโซซัดโซเซขึ้นฝั่งมา 

พวกเขาก็พบว่ายามนี้เรือล�าน้อยเทียบพักอยู่ท่ีท่าเรือแห่งหน่ึง แม้จะ

กล่าวว่าท่าเรือแต่อันที่จริงมันเป็นเพียงตลิ่งดินท่ีถูกสายฝนชะพังไป 

มุมหนึ่งเท่านั้น บ้านเรือนของชาวบ้านท่ีอยู่ละแวกใกล้ๆ ล้วนเป็นไป

ตามวิถีชีวิตเจ้าของ ต่างเต็มไปด้วยเสื้อซักผักตาก ครั้นนานวันเข้า 

มันก็กลายเป็นลานต�่าริมแม่น�้า

ท่ีแห่งนี้พ้นจากย่าน 'ฉินไหวสิบหลี่' อันแสนคึกคักออกมาไกล 

พอสมควร อยู่ใกล้พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง หากทอดตาไป

จะมองเห็นรอยเท้ามนุษย์กับสัตว์เลี้ยงจ�านวนมากปรากฏอยู่บนถนน

ดินลูกรังขรุขระ ในหลุมดินใหญ่เล็กเหล่านั้นเต็มไปด้วยน�้าขังขุ่นคลั่ก

และยังมซีากยุงแมลงวันปกคลมุอยู่อีกชัน้ กลิน่เหมน็หมกัหมมระคนกับ 

ส่วนผสมซับซ้อนก�าจายอยู่ในอากาศไม่ยอมจางหาย

ซจูงิซยีกหลงัมอืขึน้ปิดจมกูตามสญัชาตญาณ ครัน้สงัเกตเห็นการ

เคลือ่นไหวเลก็ๆ น่ัน มมุปากของอู๋ต้ิงหยวนก็ยกขึน้น้อยๆ "พวกเจ้าท้ังสาม 

ล้วนแต่เป็นผูส้งูส่งใช้ชวิีตกินดอียู่ด ีพญาหงส์มแิปดเป้ือนอาจม เส้นทาง 

หลังจากน้ีไปพวกเจ้าต้องระวังหน่อยแล้ว"

อวี๋เชียนกล่าว "ไม่เห็นจะยากล�าบากอันใด ขนาดคนงานขนถ่าย

ปฏิกูลข้ายังปลอมตัว..." ยังไม่ทันพูดจบ ขาขวาของอว๋ีเชียนก็จม 'ฟุ่บ' 

หายเข้าไปในแอ่งโคลน รองเท้าหุ้มข้อสดี�าเต็มไปด้วยคราบโคลนเหลอืง

จูจันจีระเบิดเสียงหัวเราะอย่างย้ังไม่อยู่ ด้วยเพราะเคยใช้ชีวิตใน
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ค่ายทหารที่โม่เป่ย จูจันจีจึงปรับตัวเข้ากับพ้ืนที่ได้เร็วกว่าอว๋ีเชียน  

หลงัหัวเราะอวีเ๋ชยีนจบเขากไ็ม่ลมืหนัไปประคองซจูงิซ ีช่วยนางให้เดนิข้าม 

ไปได้โดยสะดวก

หลังเดินพ้นจากท่าเรือเล็กๆ น่ันและลัดเลาะไปตามทางบกอยู ่

ครู่หนึ่ง พวกเขาก็คล้ายมองเห็นภูเขาเล็กๆ ลูกหน่ึงจากไกลๆ ท่ามกลาง

ความมดืรปูร่างของมนัดูไม่ต่างอนัใดกับพยัคฆ์หมอบ อว๋ีเชยีนเพ่งสายตา 

พิจารณาดูอยู่ครู่หน่ึง "เขาชิงเหลียง? หรือว่าท่ีน่ีคือประตูสือเฉิง?"

"ถูกแล้ว จากที่นี่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พวกเรา 

ก็จะออกจากเขตนครหลวง เข้าสู่พ้ืนท่ีก�าแพงเมืองชั้นนอก ถึงตอนน้ัน

พวกเจ้าย่อมหลบหนีออกไปได้"

"ท่ีแท้เจ้าก็ตั้งใจใช้เส้นทางน้ี" อว๋ีเชียนพึมพ�า

เขาพ�านักอาศัยอยู่ในหนานจิงมาหลายปี ดีชั่วอย่างไรก็พอเข้าใจ

รูปแบบเมืองของที่นี่อยู่บ้าง นครหลวงเดิมนี้แบ่งออกเป็นในนอกสี่ชั้น

ใหญ่เล็กแตกต่างกัน ที่อยู่ในสุดคือเขตพระราชฐานชั้นใน เป็นที่พ�านัก

ของโอรสสวรรค์ ขยับออกมาอีกเลก็น้อยก็จะเป็นเขตวงัหลวง เป็นทีท่�าการ 

ของเหล่าร้อยขุนนาง ขยับออกมาอีกก็จะเป็นเขตอิ้งเทียน ประตูสือเฉิง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชั้นเขตเมืองน้ีพอดี

ยามนัน้จกัรพรรดหิงอูห่ลงัซ่อมสร้างก�าแพงเมอืงชัน้น้ีเสรจ็กพ็บว่า 

เขาอว่ีฮวาไถ เขาจงซาน เขามูฝู่ล้่วนต้ังอยู่ทางด้านนอกของก�าแพงเมอืง 

หากศัตรูน�าปืนใหญ่มาด้วย ย่อมใช้ชัยภูมิท่ีสูงกว่าเช่นนี้คุกคาม 

เมอืงชัน้ในได้ จงึให้สร้างก�าแพงเมอืงชัน้นอกล้อมพ้ืนทีน่อกก�าแพงเมอืง

เพ่ิมขึน้อกีชัน้ ก�าแพงเมอืงชัน้นอกน้ีทศิเหนอืจรดผาเย่ียนจือ่ ทิศตะวันออก 

ส้ินสดุท่ีตนีเขาฝ่ังตะวันออกของเขาจงซาน ทิศใต้ครอบคลมุเขาอว่ีฮวาไถ 

กินพ้ืนท่ีกว้างใหญ่ ระยะรอบเมอืงยาวหนึง่ร้อยแปดสบิหลี ่ รวมเขตภเูขา 
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ที่อยู่รอบตัวเมืองไว้ท้ังหมด

พ้ืนที่กว้างยาวเช่นนี้ไหนเลยจะก่ออิฐสร้างก�าแพงเมืองให้รอบได้ 

พื้นที่ส่วนใหญ่จึงสร้างแนวคูน�้า ก�าแพงดิน หรือเนินปราการ โดยเฉพาะ

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพราะประชิดติดแม่น�้าฉางเจียง อุทกภัย

หนักหนาสาหัส บริเวณตอนเหนือของประตูซั่งหยวนที่ประจันหน้า 

อยู่กับแม่น�า้ฉางเจยีงจงึมกี�าแพงเมอืงแหว่งเว้าอยู่จดุหน่ึง สามารถไปถึง 

ริมแม่น�้าได้โดยตรง นับเป็นเส้นทางหลบหนีออกจากหนานจิงท่ีดีที่สุด

ปัญหาคือพวกเขายามนี้ยังอยู่ในพ้ืนที่เขตนครหลวงชั้นใน ยัง 

ข้ามประตูเมืองออกไปไม่พ้น

อวี๋เชียนมองอู๋ติ้งหยวนที่มีท่าทีคล้ายเตรียมแผนการไว้แล้วพลาง

คดิว่าหรอืวิธีการท่ีจะออกไปจากทีน่ี่จะขึน้อยู่กับพิณทีเ่ขาแบกอยู่บนหลงั  

ทว่าพ้ืนที่กันดารเช่นนี้ เครื่องดนตรีสูงส่งนั่นจะใช้ประโยชน์อันใดได้ 

เขาเดนิพลางมองซ้ายมองขวา ละแวกน้ีอยู่ใกล้ชานเมอืงฝ่ังตะวันตก  

ไม่คึกคักเท่าฝั่งตะวันออก ตลอดสองข้างทางของถนนแทบไม่มีอาคาร

หอสูงวิจิตรอันใดให้พบเห็น จะเจอก็แต่ผนังดินกระท่อมน้อยคับแคบ 

บ้านเรือนโกโรโกโสเหล่านี้ตั้งกระจัดกระจายกันอยู่อย่างไร้ระเบียบ

แบบแผนกับรั้วไม้หนามเอียงกระเท่เร่ไว้ก้ันขวาง

ที่นี่ถูกเรียกว่าสุสานสกุลหยาง คาดว่าเดิมน่าจะเป็นที่ตั้งของ

สุสานบรรพชนสกุลหยาง หลังสร้างขยายเมืองหนานจิง พ้ืนที่แห่งนี ้

ก็ถูกควบรวมเข้ามาด้วย ถึงจะบอกว่าเป็นส่วนหน่ึงของหนานจิง ทว่า

แต่ไหนแต่ไรอวี๋เชียนก็ไม่เคยย่างกรายเข้ามายังพ้ืนที่แห่งน้ี เขารู้สึกว่า 

ที่นี่ต่างกับฝั่งตะวันออกราวคนละโลก เสมือนมีรั้วก้ัน แม้แต่ลมหายใจ

ที่สูดเข้าไปก็ยังรู้สึกผิดแผกแตกต่าง

อูต๋ิง้หยวนเดนิน�าพวกเขาไปราวๆ สองเค่อก่อนจะหยุดเท้า ทนัใดนัน้ 
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เสียงกาๆ หลายสิบเสียงก็ดังข้ึนเหนือศีรษะ อีกาสิบกว่าตัวบินออกมา

จากป่าต้นไหวเก่าแก่ มนับนิผ่านพวกเขาแล้วหายลบัเข้าไปในความมดื  

ยามนี้อีกสามคนที่ตามมาถึงมองเห็นว่ากลางป่าต้นไหวชวนสะพรึง 

เบือ้งหน้ามศีาลเจ้าเลก็ๆ อยู่แห่งหน่ึง ดูจากลกัษณะหลังคาทรงอูเ่ตีย้น*  

นั่น มันคล้ายจะเป็นศาลเจ้าเทพเฉิงหวง ทว่าขนาดกลับค่อนข้างเล็ก

ศาลเจ้าแห่งนีน่้าจะมไิด้รบัการบรูณะมานานปี รปูสลกัสตัว์ผูพิ้ทกัษ์ 

บนยอดชายคาหักพังหมดสิ้น แผ่นกระเบื้องหลังคาหลุดล่อน ประตู

หน้าต่างพ้ืนกระดานไม่รูถู้กถอดแยกไปไหนหมด เหลอืก็แต่รโูหว่ๆ สามรู  

คืนค�่ามืดมิดอากาศเย็นยะเยือกทะลุทะลวงผ่าน เทียบกับศาลเจ้า 

เทพเฉงิหวงอนัโอ่อ่าหน้าเขตอิง้เทยีนแล้ว เรยีกได้ว่าต่างกันราวฟ้ากับดนิ  

ดูไปแล้วท่ีนี่ยังคล้ายศาลบูชาพญายมต�าหนักไท่ซานย่ิงนัก

ห่างจากศาลเจ้านัน้ออกไปไม่ไกล อู๋ต้ิงหยวนพบพ้ืนทีโ่ล่งกลางป่า  

เขาปลดพิณทีห่่อด้วยผ้าสแีดงวางลงบนพ้ืนอย่างเบามอื ก่อนหาก้อนหิน 

สองสามก้อนมาหนุนมันไว้แล้วไปบอกกับจูจันจี "เจ้าหัวไช้เท้า มาดีด"

จูจันจีตะลึง "เจ้าเรียกข้าว่าอย่างไรนะ" เขาไม่กล้าเชื่อหูตัวเอง  

ไม้ถ่อปวกเปียกผู้น้ีตั้งสมญานามให้อวี๋เชียนยังพอท�าเนา นึกไม่ถึงว่า

ตอนน้ีถึงขั้นกล้าก�าเริบเสิบสานกับเขาเช่นน้ี

"ไม่ต้องพูดมาก รีบมาดีดเร็วเข้า เจ้าหัวไช้เท้า"

"ที่นี่?"

"ใช่ ท่ีนี่"

ที่นี่? จะให้เล่นให้ภูตผีปีศาจฟังหรือไรกัน จูจันจีฝืนระงับความ 

คับข้องใจ "จะให้ข้าบรรเลงเพลงใด"

อู๋ติ้งหยวนคิดอยู่ครู่หน่ึง "เพลงใดก็ได้ แค่เล่นได้ก็พอแล้ว"

* หลงัคาทรงอูเ่ตีย้น (อูเ่ตีย้นติง่) คอืหลงัคาทรงป้ันหยาลกัษณะหนึง่ ไม่มหีน้าจัว่ ลาดหลังคามสีองด้าน 

ตรงข้ามกันเป็นรปูสามเหลีย่ม อกีสองด้านเป็นรปูสีเ่หลีย่มคางหมู
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"..." จูจันจีไม่เคยได้ยินค�าขอร้องเหลวไหลไร้เหตุผลเช่นนี้มาก่อน  

แต่เขาไม่รู ้จะโต้เถียงอย่างไร จึงจ�ายอมน่ังขัดสมาธิแล้วลงมือปรับ 

สายพิณ เพียงลองดีดไม่ก่ีคราเขาก็ตระหนักได้ว่าพิณน้ีไม่ธรรมดา  

เส้นเสียงของมันใสกระจ่าง ปลายเสียงค้างกังวานร่วมขับขานเลาๆ  

อยู่กับตัวพิณ เทียบกับพิณที่เก็บอยู่ในวังหลวงแล้วยากจะแยกได้ว่า 

คันไหนเด่นกว่าคันไหนด้อยกว่า

บรรเลงเพลงใดก็ได้ง้ันหรือ หลังครุ่นคิดอยู่ครู่หน่ึง จูจันจีมือขวา

ดัง่นกขมิน้วสนัต์โผผนิพ้นหบุเขา มอืซ้ายดัง่เหย่ียวเดอืนสารทเหนิโต้ลม 

สิบน้ิววางลงบนสายพิณ บรรเลงบทเพลง 'กาค�่าร�่าร้อง' ออกมา

บทเพลง 'กาค�่าร�่าร้อง' นี้พูดถึงเรื่องเหอเย่ียนแห่งโฮ่วฮั่นซึ่งถูก 

คมุขงั ตอนกลางคนืบตุรสาวของเขาได้ยินเสยีงการ้อง เข้าใจว่าเป็นลางด ี

ที่ผู้เป็นบิดาจะได้ออกจากคุกจึงเขียนบทเพลงน้ีออกมา จูจันจีเพ่ิงเห็น

ฝูงกาบินผ่านจึงเกิดจินตนาการ และเลือกบรรเลงเพลงบทน้ีเพ่ือเป็น

เคล็ดมงคลให้ตน

บทเพลงน้ีสื่อถึงอีกาในเดือนหนาว ดังน้ันท่วงท�านองเพลงจึง 

ใช้เสยีงเจวีย๋* เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือเลยีนเสยีงขยับปีก คล้ายก�าลังบรรยาย

การป้อนอาหาร การแก่งแย่งชงิรงั การกระพือปีก และเสยีงร้องยามค�า่คืน 

ทกัษะการบรรเลงพิณของจจูนัจไีด้รบัถ่ายทอดมาจากจางฉ่างพระมาตลุา 

ซึ่งเน้นการหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับท่วงท�านอง ขณะเขา 

ดีดบรรเลงไปจิตใจก็ด�าดิ่งอยู่ในบทเพลงหมดสิ้น เขาคิดถึงเสด็จพ่อ 

ซึง่เป็นตายไม่อาจรูช้ดัในนครหลวง เสด็จแม่ทีอ่ยู่ในสถานการณ์ไม่อาจ 

รู้แจ้ง พ่ีน้องท่ีจุดยืนไม่กระจ่าง รวมถึงต้าปั้นท่ียามน้ีกลายเป็นเถ้าธุล ี

ไปแล้ว ปลายนิ้วเขาดีดดึงเป่ียมพลัง ถ่ายทอดอารมณ์รุนแรงออกไป  

* บนัไดเสยีงในต�าราวิชาดนตรีจนีโบราณประกอบด้วยเสยีงกง ซาง เจว๋ีย จือ่ อวี ่ เทยีบเสยีงโน้ตสากล 

จะคล้ายเสียงโด เร มี ซอล ลา ตามล�าดับ
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คน พิณ บทเพลง สามรวมเป็นหนึง่ จนไม่รูห้ยาดน�า้ตาวบัวาวปรากฏขึน้ 

ทีห่างตาของผูบ้รรเลงตัง้แต่เมือ่ใด

อูต๋ิง้หยวนแม้จะฟังไม่เข้าใจ ทว่าเขาก็รูส้กึได้ว่าเสยีงพิณดังกล่าว

ก้องกังวาน เขาไม่เอ่ยปากเร่งเร้าอันใด เพียงหันกลับไปจับจ้องยัง 

ศาลเจ้าร้างหลังเล็กแห่งน้ันอีกคราว

ขณะจูจันจีบรรเลงใกล้จบก็ปรากฏการเคลื่อนไหวบางอย่างข้ึนที่

ศาลเจ้าเลก็ๆ นัน่ คล้ายมภูีตผปีีศาจวูบไหว อว๋ีเชยีนตกใจเน้ือตวัส่ันสะท้าน 

ขณะจะเอ่ยปากเตือนองค์รัชทายาท อู๋ติ้งหยวนก็ขวางเขาเอาไว้

"ยกมือท้ังสองข้างขึ้น อย่าขยับ" อู๋ต้ิงหยวนสั่งเสียงขรึม "เจ้าของ

ที่น่ีขี้ระแวงไม่ใช่น้อย"

อวี๋เชียนกับซูจิงซีได้แต่ท�าตามแบบเขา สองแขนเหยียดยืดยกสูง 

ไม่นานเท่าใดเสียงแซกซ่าก็ดังขึ้นท่ีเหนือหัวพวกเขาคล้ายมีบางอย่าง

กระโดดอยู่เหนือยอดต้นไหว

ครัน้บรรเลงจบ มอืขวาของจจูนัจก็ีไล้สายจากเส้นทีห่น่ึงไปถึงเส้น

ที่เจ็ดตามความเคยชิน ก่อนจะกดมันไว้เบาๆ แล้วถอนหายใจออกมา

คราหน่ึง บนต้นไหวท้ังสี่ท่ีอยู่สองข้างทางพลันมีงูเหลือมยักษ์สีขาวส่ีตัว

ปรากฏชัดสะดุดตาอยู่ท่ามกลางความมืด ซูจิงซีร้อง "อา" ออกมา 

คราหน่ึง แล้วก็ถูกอู๋ติ้งหยวนปิดปากไว้ทันที

หลังพิจารณาดูโดยละเอียดใหม่อีกคราว ซูจิงซีก็พบว่าน่ันไม่ใช ่

งูเหลือม แต่เป็นผ้าปอหยาบสีขาวสี่ผืนทิ้งตัวลงมาตามล�าต้นของ 

ต้นไหว ทันใดน้ันผนืผ้าท้ังสีก็่ขยับไหว เงาร่างคนหลายสบิคนเคลือ่นลงมา 

จากยอดไม้ การเคลือ่นไหวเรยีบร้อยหมดจด เพียงชัว่พรบิตาก็มาหยุดอยู่ 

บนพ้ืนและล้อมพวกเขาเอาไว้

"โหนมังกรขาว?"
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อว๋ีเชยีนร้องอทุานออกมาค�าหนึง่ น�า้เสยีงท่ีดงัก้องอยู่แต่เดมิของเขา 

ท�าปา่ไหวสัน่สะเทอืน ท�าเอาฝงูกาทีเ่พิง่กลบัมาบนกิ่งไหวแตกตืน่ตกใจ

อีกครา

แทบจะในเวลาเดียวกัน ที่สามเลี้ยวสวนฟู่เล่อก็เกิดเสียงท่ีดัง 

ย่ิงกว่าของใครบางคนข้ึน เสียงดังกล่าวดังราวกับอสนีบาตค�าราม 

ท�าเอากล้วยไม้เต้าโจวสองสามต้นที่จัดวางอยู่ในเรือนถึงกับสั่นสะท้าน

"รีบบอกมา อู๋ติ้งหยวนท่ีสนิทชิดเชื้อกับเจ้าอยู่ท่ีไหน!"

จปูู้ฮวาซกัถามด้วยเสยีงดดุนั ใบหน้าบวมปดูชวนหวาดผวาของเขา 

ยามนีด้ไูม่ต่างอนัใดกับผร้ีายจากขมุนรกในนิทาน 'มูเ่หลยีนช่วยมารดา'*  

มอืใหญ่โตของเขาก�าอกเสือ้นางไว้แน่น บบีบงัคบัให้หงอว้ีต้องเผชญิหน้า 

กับใบหน้าเฉกภูตผีปีศาจในระยะประชิด นางส่ายหน้าอย่างหวาดหว่ัน

จปููฮ้วาไม่ยอมเสยีเวลา เขากางน้ิวท้ังห้าฟาดลงบนแก้มของหงอว้ี 

เต็มแรง ก่อนจะเตะนางจนล้มกลิ้งไปบนพ้ืน 

ท่านยายถงยืนใบหน้าเขยีวคล�า้อยู่อกีด้าน นางบอกเพียงว่าคนพวกนี ้

มีพิรุธน่าสงสัยเท่าน้ัน นึกไม่ถึงว่าจะเป็นนักโทษหลบหนีของทางการ 

หน�าซ�้ายังไปมีเรื่องกับผู้น�าทหารราชองครักษ์อีก ท่านยายถงเห็นชาย

นอกด่านผูน้ีท่้าทางเยีย่งสนัุขบ้าก็อดวิตกไม่ได้ อย่าว่าแต่เงนิรางวัลเลย 

ดีไม่ดีตนเองอาจถูกหงอว้ีลากเข้าไปพัวพันกับเร่ืองน้ีด้วยและอาจถูก

ฆ่าตายหมดโดยไม่สนว่าจะเป็นมารดาแท้ๆ หรือปลอมๆ

จูปู้ฮวายกขาใช้รองเท้าหุ้มข้อสูงของตนเหยียบลงไปบนใบหน้า

ของหงอว้ีแล้วออกแรงขย้ีเบาๆ "นางตัวดี จะพูดไม่พูด!"

ท่านยายถงอดเอ่ยปากเตือนสติอีกฝ่ายไม่ได้ "นาย...นายท่าน

* มูเ่หลยีนช่วยมารดา หมายถึงต�านานพระโมคคัลลานะช่วยแม่พ้นนรก ปรากฏในคมัภีร์อลุลมัพนสตูร 

ของพุทธศาสนานิกายมหายาน
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โปรดย้ังมือด้วย หากนางตายไป ข้าน้อยไม่แคล้วต้องหาค�าอธิบายกับ

ทางกองสังคีต"

ลูกหลานขุนนางนักโทษพวกน้ีล้วนต้องลงทะเบียนไว้ท้ังสิ้น หาก

เกิดเร่ืองถึงชีวิต ทางการต้องมาซักถามเอาค�าตอบแน่ ได้ยินเช่นน้ัน 

จูปู้ฮวาก็ย่ิงออกแรงเหยียบ แก้มของหงอว้ีถูกบดขย้ีจนเลือดแทบไหล

หงอว้ีก็แค่อาจารย์สอนพิณในหอคณิกาเท่านั้น ไหนเลยจะทนรับ

การทรมานเช่นน้ีไหว น้ิวของนางตะกุยอยู่กลางอากาศไม่หยุด จูปู้ฮวา

ยกเท้าข้ึนเล็กน้อย "ตอนน้ีคงยอมพูดได้แล้วกระมัง"

หงอวี้ขดตัวหอบหายใจอ่อนระโหยอยู่บนพ้ืนไม่หยุด จนกระทั่ง 

จปููฮ้วาเอ่ยปากถามซ�า้ นางถึงตอบเสยีงขาดๆ หายๆ "พวกเขา...ติง้หยวน 

บอกว่าพวกเขาต้องรบีออกจากเมอืง พวกเขานัง่เรอืล่องราตรไีปด่านซสีุย่ 

แล้ว"

จูปู้ฮวาย้ิมหยัน "เจ้าคิดว่าข้าโง่นักหรือ ด่านซีสุ่ยมีการป้องกัน 

แน่นหนา พวกนั้นมีหรือจะหาเรื่องติดกับ"

หงอว้ีมองดทู่านยายถงด้วยสายตาหวาดหว่ันและไม่กล้าเอ่ยปากพูด 

อันใดอีก

จูปู้ฮวาสังเกตเห็นท่าทีเล็กๆ น้อยๆ น้ีของนาง จึงถลึงตาจ้อง 

ท่านยายถง "ไสหัวออกไป!"

เมือ่ทหารกองพลหย่งซือ่สองนายหิว้ร่างท่านยายถงออกไปจากเรอืน  

หงอว้ีจงึนวดแก้มพลางบอก "ท่านแม่ข้ามชีูร้กัเฒ่าอยู่คนหน่ึง เป็นเจ้าหน้าท่ี 

เฝ้าประตูเมอืงอยู่ท่ีด่านซสีุย่ อูต๋ิง้หยวนสญัญาจะมอบเงนิหน่ึงร้อยห้าสบิ

ต�าลงึให้ ข้าเองก็ช่วยเขาเอ่ยปากขอร้อง ท่านแม่ถึงได้ตกลงรบัปาก ทว่า

นางไม่ยอมให้ข้าพูด..."

พอได้ยินเช่นน้ันจูปู ้ฮวาก็ให้คนไปรื้อค้นห้องของท่านยายถง  
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ก่อนจะพบกล่องใส่เงนิกล่องหน่ึง ครัน้เปิดออกดก็ูพบว่าในน้ันมเีงนิก้อน

ทีเ่มือ่วานอูต๋ิง้หยวนเอาไปจากกองก�าลงัจิน่ออียู่จรงิๆ จปููฮ้วาเดอืดดาล 

"ยายเฒ่าเจ้าเล่ห์ กล้าท�าเป็นหวังดีเตือนสติข้า!" เขาเรียกคนไปลากตัว

ท่านยายถงมา

ทนัทท่ีีอกีฝ่ายเข้ามาในห้อง จปููฮ้วาก็ไม่พูดพร�า่ท�าเพลง ตรงเข้าไป 

เตะใส่อกนางเต็มแรงสองที ท่านยายถงลงไปนอนกล้ิงเจบ็ปวดอยู่บนพ้ืน  

จปููฮ้วาถามว่านางมชีูร้กัอยู่ทีด่่านซสีุย่ใช่หรอืไม่ นางตอบใช่ เขาถามต่อ 

ว่านางรับเงินหนึ่งร้อยห้าสิบต�าลึงมาจากอู๋ต้ิงหยวนใช่หรือไม่ นางก็ 

ตอบว่านางรบัมาแทนหงอวี ้พอเห็นอกีฝ่ายยอมรบัออกมาเช่นนัน้ จปููฮ้วา 

ไหนเลยจะยังยอมฟังค�าอธิบายใดอกี เขาลงมอืซ้อมท่านยายถงหนกัหน่วง 

จนนางได้แต่หายใจออกหมดโอกาสหายใจเข้า

ในตอนนั้นเองจู่ๆ ก็มีคนเข้ามารายงานว่าทหารลาดตระเวนพบ

เรือประทุนด�าล�าหน่ึงลอยอยู่กลางล�าน�้าใกล้ด่านซีสุ่ย พอได้ยินเช่นน้ัน

จูปู้ฮวาก็ร้อนรน เขาเตะท่านยายถงอีกทีก่อนจะน�าคนรีบร้อนจากไป

หงอวี้มองดูท่านยายถงหมอบอยู่บนพื้นนิ่งไม่ขยับ ในใจก็นึกยินดี 

ก่อนไปอู๋ต้ิงหยวนได้ชี้แนะไว้ว่าท่านยายถงแววตาเป็นประกาย เกรงว่า

อาจคิดไม่ซื่อ หากท่านยายถงเห็นแก่ความเป็นแม่ลูกกับหงอว้ีจึงไม่ไป

แจ้งทางการ เช่นน้ันก็แล้วไป แต่หากนางไปแจ้งต่อทางการก็ให้หงอวี้

โยนเรื่องพวกน้ีให้นางไป

ท่านยายถงมีชู้รักอยู่ท่ีด่านซีสุ่ยจริง เงินหนึ่งร้อยห้าสิบต�าลึงนั่นก็

เป็นของจริง ทว่าครั้นผ่านมืออู๋ต้ิงหยวนมันกลับกลายเป็นหลักฐาน 

หนักแน่นยืนยันว่าท่านยายถงมีส่วนช่วยนักโทษหลบหนี หงอวี้รู้อยู่บ้าง

ว่าอู๋ติ้งหยวนคิดอ่านละเอียดรอบคอบลูกไม้แพรวพราว ทว่าคืนนี้นาง

ได้พบเห็นด้วยตาอย่างแท้จริงแล้ว
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เรือ่งทีเ่กิดขึน้มใิช่เรือ่งเลก็ๆ คนงาน เดก็รบัใช้ นางคณิกาต่างพากัน 

มาล้อมวงมงุด ูหงอว้ีสัง่เด็กรบัใช้สองสามคนให้ช่วยกันแบกท่านยายถง 

เข้าไปในห้อง ก่อนหยิบเงินออกมาหนึ่งต�าลึงสองต�าลึงส่ังให้คนไปเชิญ

ท่านหมอมา ผู้คนท่ีอยู่รายรอบต่างเอ่ยปากชื่นชมว่านางกตัญญูย่ิง  

หลังจัดแจงทุกอย่างเสร็จสรรพ ขณะที่หงอว้ีก�าลังจะกลับห้อง นางก็ 

ได้ยินเสยีงคนงานเฝ้าประตรู้องเอะอะโวยวาย ก่อนร่างกายจะลอยกระเดน็ 

ไปเกินสิบก้าว

ขณะที่หงอว้ีก�าลังตกใจสงสัย ชายผู้หนึ่งก็เดินตรงเข้ามาช้าๆ  

คนผูน้ีไ้ม่เหมอืนกับจปููฮ้วานกั จปููฮ้วารปูร่างใหญ่โตเทอะทะ ทว่าคนผูน้ี้ 

ร่างใหญ่ก�าย�าสมส่วน กล้ามเนื้อใต้อาภรณ์โปร่งเบาดูแข็งแกร่ง ยาม

ขยบักายแลดไูม่ต่างอันใดกับภูผาเคลือ่น บนหน้าผากมแีผลเป็นพาดยาว 

คล้ายเคยถูกคนกรีดเปิดกะโหลกหน้าผาก ท่ีประหลาดท่ีสุดคือบนแผล

เป็นน้ันยังมีคราบเลือดสดๆ เปื้อนอยู่รอยหนึ่ง

ครั้นเห็นอีกฝ่าย ริมฝีปากของหงอว้ีก็สั่นระริก "เหลียงซิงฝู่?"

เหลียงซิงฝู่มองดูนางด้วยสายตาเฉยเมย "อู๋ติ้งหยวนเล่า"

หงอวี้กลืนน�้าลายก่อนบอกไปว่าพวกเขาไปด่านซีสุ่ยแล้ว จูปู้ฮวา

น�าก�าลังทหารมุ่งหน้าไล่ตามไป แม้ได้ยินเช่นนั้น แต่เหลียงซิงฝู่กลับ 

ไม่รีบออกไป สองตายังคงจับจ้องอยู่ที่หงอว้ี นางพลันลมหายใจติดขัด 

รู้สึกเหมือนเขาไท่ซานแขวนค้างอยู่เหนือหัวตัวเอง

เหลียงซิงฝู่แตะคราบเลือดบนหน้าผากก่อนกล่าวด้วยน�้าเสียง

เลือ่นลอย "ห่วงหาผูค้นในอีกภพ ด่ังอยู่กลางเพลงิผลาญในนรก สิงโตเหล็ก 

ถูกข้าป่นกระดกูเป็นผยุผงแล้ว ทว่าเขาไม่ยินดไีปแดนสุขาวดเีพียงล�าพัง  

จึงต้องการให้ข้ามาหาผู้เป็นบุตรเพ่ือพาไปด้วยกัน...อู๋ติ้งหยวนอยู่ท่ีใด"

หงอวี้รู้ดีถึงบุญคุณความแค้นของคนผู้น้ีกับสกุลอู๋ และรู้ด้วยว่า
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สมองของอกีฝ่ายน้ันไม่ปกตินัก นางพยายามฝืนข่มความกลวั เล่าความเท็จ 

เรือ่งพวกอูต๋ิง้หยวนเดนิทางไปด่านซสีุย่ออกมาอกีคร้ังก่อนจะหลับตาลง

แรงกดดันบีบคั้นของอีกฝ่ายรุนแรงย่ิงนัก นางไม่หวังว่าจะตบตา

ส�าเรจ็ รอเพียงให้อกีฝ่ายโมโหและลงมอื ในใจหวังก็แค่ให้สิน้ลมหายใจได้ 

เร็วหน่อยเท่าน้ัน ทว่าเหลียงซิงฝู่กลับไม่ยอมลงมือ ตรงกันข้ามเขา

กวาดตามองไปรอบๆ ก่อนถามข้ึนประโยคหน่ึง "เจ้าเป็นอาจารย์สอนพิณ  

แล้วเหตุใดที่น่ีจึงไม่มีพิณ"

"ข้า...ข้าเอามนัไปซ่อม" หงอวีเ้ค้นเสยีงออกมาแผ่วเบาราวกับเสยีงยุง  

เอ่ยค�าพูดที่แม้แต่ตนเองก็ยังไม่เชื่อ

เหลียงซิงฝู่กลับคล้ายไม่ได้ยิน เขาเอามือไพล่หลังเดินวนไปมา 

อยู่ในเรือนสองสามก้าว บนผนังมีภาพวาดแขวนอยู่เจ็ดแปดภาพ 

ท้ังหมดล้วนแต่เป็นของท่ีแขกเหรื่อมอบให้นาง เขาหยุดอยู่หน้าภาพ

หมึกด�าภาพหนึ่ง ภาพน้ีเป็นภาพ 'เรือนเร้นในป่าไผ่' ของหวังเหวย กวี

และจติรกรในสมยัราชวงศ์ถังซึง่แฝงบอกความหมายไว้สองประโยคคอื 

'น่ังเดียวดายอยู่กลางป่าไผ่ ดีดพิณผิวปากคลอ' ตราประทับเป็นชื่อ 

ผู้เชี่ยวชาญแห่งเจียงหนาน ทว่าบนแถบไหมที่ติดอยู่ด้านข้างกลับเป็น

ชื่อของคนอีกผู้หนึ่ง

"หวัหน้ากลุม่โหนมงักรขาวทีอ่ยู่ทางตอนเหนอืของเมอืง? ดเูหมอืน

ความชมชอบเสยีงพิณของเขาจะตกต�า่ลงไม่ต่างอนัใดกับลูกไม้ปล้นข้าวสาร 

นั่น" เหลียงซิงฝู่กระชากแถบผ้าไหมลงมาพันไว้กับน้ิวพลางกล่าวด้วย

น�้าเสียงเอื่อยเฉื่อย

หงอว้ีทรุดลงนั่งกับพ้ืนดัง 'ตึง' โชคท่ีนางเคยมีหมดสิ้นไปแล้ว  

ภายใต้สายตาจับจ้องของเหลียงซิงฝู่ หงอว้ีราวกับถูกจับเปลื้องผ้า 

เนือ้ตวัล่อนจ้อน ความลบัอนัใดล้วนไม่อาจปิดบงั ทว่าหลงัทนรออยู่นาน 
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อกีฝ่ายกลบัไม่ลงมอืเสยีท ีครัน้เงยหน้าหงอว้ีก็พบว่าเหลยีงซงิฝูจ่ากไปแล้ว  

ร่างของนางอ่อนระทวยอยู่บนพ้ืน มือเท้าเย็นเยียบลึกเข้าไปถึงกระดูก 

ในสมองมีก็แต่ค�าพูดประโยคหน่ึง ติ้งหยวน รีบหนีไป รีบหนีไปให้ไว...

น่าเสียดายท่ีเสียงร้องตะโกนนี้ถูกลิขิตมิให้อู๋ติ้งหยวนได้ยิน

เขายามนี้ก�าลังยืนน่ิงอยู่กลางป่าต้นไหว สองตาจับจ้องไปยัง

ประตหูน้าศาลเจ้าร้างหลงัเลก็น่ัน ส่วนบรุษุรปูร่างก�าย�าสิบกว่าคนทีท่ิง้ร่าง

ลงมาตามผ้าปอสีขาวเหล่านั้นล้วนยืนรักษาระยะห่างประมาณหนึ่ง  

ปิดก้ันทางหนีของทุกคนไว้ สายตาจ้องน่ิงมาที่พวกเขา

เพียงไม่นานน�้าเสียงชราเฒ่าแหบพร่าของใครบางคนก็ดังลอย

ออกมาจากประตูอารามด�าทะมึน "พิณช�าระจันทร์ของแม่นางหงอว้ี

เรียกได้ว่าเป็นพิณชั้นเลิศ บทเพลง 'กาค�่าร�่าร้อง' เมื่อครู่ท่วงท�านอง 

ล�้าเลิศย่ิงนัก ราตรีกาลยาวนานชวนประหว่ัน มีบทเพลงเช่นน้ีขับกล่อม 

จิตใจย่อมสงบ"

อู๋ติ้งหยวนไม่สนถ้อยค�าของอีกฝ่าย เขาพูดออกมาตรงๆ "ตาเฒ่า  

พวกเราต้องการยืมทางออกจากเมือง"

น�า้เสยีงแขง็กระด้างของอูต๋ิง้หยวนถูกตอบกลบัด้วยน�า้เสียงระอาใจ  

"ข้าตดิค้างน�า้ใจหงอว้ีคราหนึง่ นกึไม่ถึงว่านางจะยกหนีน้�า้ใจนัน้ให้เจ้า"

อูต๋ิง้หยวนชกัเท้าขึน้หน้า เดนิตรงเข้าไปยังศาลเจ้าร้าง เพียงไม่นาน 

เงาร่างของเขาก็ถูกเงามืดหลังประตูกลืนหาย ส่วนอีกสามคนท่ีเหลือ 

ยืนรออยู่ในป่าไหวโดยมีสายตาจับจ้องระแวดระวังห้อมล้อมอยู่

จูจันจีเดินกระวนกระวายไปมาแล้วกระซิบคุยกับอวี๋เชียน "เมื่อครู่

เจ้าพูดว่าโหนมังกรขาว โหนมังกรขาวที่ว่าคืออันใด"

อว๋ีเชียนมองไปรอบๆ อย่างระมัดระวังก่อนกระซิบ...ด้วยน�้าเสียง
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ท่ีเขาคดิว่าแผ่วเบาท่ีสดุ "องค์รชัทายาท โหนมงักรขาวคอืกองโจรเลือ่งชือ่ 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหนานจิง"

"กองโจร? โจรรวมกลุ่มกันได้ด้วยกระนั้นหรือ" จูจันจีรู้สึกว่าเรื่องนี ้

เหลวไหลสิ้นดี

อว๋ีเชยีนตอบ "หนานจงิมกีลุม่อทิธิพลปะปนอยู่ด้วยกันหลายกลุม่ 

หาได้สงบสุขเหมือนอย่างท่ีเห็น บางท่ีอย่างสุสานสกุลหยางท่ีพวกเรา

อยู่ในเวลานีต้ัง้อยู่บนพ้ืนทีค่าบเก่ียวระหว่างท้องท่ีของก�าลงัพลระวังเมอืง

ฝ่ังตะวันตกและก�าลงัพลระวังเมอืงฝ่ังเหนือพอดี ท้ังสองฝ่ายจงึต่างไม่สนใจ 

ปล่อยให้คนชัว่เหล่าน้ีปรากฏตวั"

"แล้วเหตุใดพวกมันถึงเรียกตัวเองว่าโหนมังกรขาว"

"โจรพวกนี้เชี่ยวชาญการใช้ผ้าขาวแทนเชือก ข้ามหลังคาไต่ผนัง 

ห้อยก�าแพงแขวนเพดาน โดยเฉพาะการบุกเข้าไปขโมยเสบียงในคลัง 

จึงถูกเรียกว่าโหนมังกรขาว"

ได้ยินเช่นนัน้จจูนัจก็ีตะลงึตาค้างพูดไม่ออก มน่ิาชายเหล่าน้ีถึงได้ 

แข็งแรงเปี่ยมก�าลังย่ิงนัก ที่แท้เพราะปีนป่ายคลังเสบียงอยู่เป็นประจ�า

นี่เอง "พวกมันกล้าเหิมเกริมเช่นนี้เพราะเขตอิ้งเทียนไม่ใส่ใจหรือ"

อว๋ีเชียนส่ายหน้าย้ิมเจื่อน "ทางการเองก็ท�าการจับกุม ทว่าไฟป่า

ลามกลางลมวสันต์ ไหนเลยจะเผาผลาญหมดสิ้น อย่างน้อยหัวหน้า

ของโหนมังกรขาวก็ไม่เคยถูกจับตัวได้ องค์รัชทายาทต้องทรงระวังตัว

ให้มาก..." พูดจบเขาก็ช�าเลืองมองไปทางศาลเจ้าร้างน่ัน

ผู้เป็นเจ้าของเสียงเมื่อครู ่น่าจะเป็นหัวหน้าของโหนมังกรขาว  

อู ๋ต้ิงหยวนขอให้คนเหล่าน้ีช่วยเหลือ เห็นได้ชัดว่าเขตอิ้งเทียนกับ 

โหนมังกรขาวคบค้าสมาคมกันมาโดยตลอด จูจันจีนึกโมโห "ขนาดอยู่

ใต้ฝ่าเท้าของราชส�านัก โจรพวกน้ีกลับก�าเริบเสิบสานย่ิง แล้ววันหน้า
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พวกชาวบ้านยังจะย�าเกรงอ�านาจบารมขีองราชส�านักอกีหรือ ไว้ข้ากลบัถึง 

นครหลวงก่อนเถอะ ถึงตอนน้ันข้าจะจัดการพวกมันให้สิ้นซาก!"

ขณะท่ีพวกเขาสองคนกระซิบกระซาบพูดคุยกัน อู ๋ติ้งหยวนก็ 

เดินออกมาจากในศาลเจ้า ที่ตามหลังมาคือชายชราผู้หนึ่ง ชายชรา 

สวมอาภรณ์ผ้าปอสขีาวคล้ายคนก�าลงัไว้ทุกข์ เส้นผมสดีอกเลาถูกเกล้าขึน้

เป็นมวยเลก็ๆ นัยน์ตาเรยีวเลก็คูห่นึง่คล้ายถูกพับหาย ยากจะบอกถึง 

ความรูส้กึของอีกฝ่าย

"พวกเขาคอืคนทีต้่องการออกจากเมอืง" อูต๋ิง้หยวนชีไ้ปทีท้ั่งสามคน

ชายชราหรี่ตาพิจารณาดูไปทีละคนก่อนจะย้ิมออกมา "น่าสนใจ 

พระไม่ใช่พระ ขุนนางกลับเป็นขุนนาง ทว่าสตรีผู้นี้...ข้าไม่แน่ใจนัก  

หรือว่าจะเป็นหมอ?"

ทุกคนต่างตะลึง ชายชราผู้น้ีสายตาเฉียบคมแท้ หลังแสดงบารมี

จบชายชราก็หนัไปบอกอูต๋ิง้หยวน "จะให้ไม่ถามถึงท่ีมาทีไ่ปของท้ังสามคน 

ก็ย่อมได้ ทว่าคืนนี้สถานการณ์ในเมืองไม่สงบ คิดจะพาพวกเขาออกไป 

แค่หน้ีน�้าใจของหงอวี้คงไม่พอ"

"ข้าจ�าได้ ในยุทธภพกล่าวว่าโหนมังกรขาวพูดจาค�าไหนค�านั้น  

แต่ไหนแต่ไรมิเคยกลับค�า"

"ถูกต้อง มิเคยกลับค�า ดังนั้นวาจาอัปลักษณ์อันใดจึงต้องพูดให้

กระจ่างก่อน" ชายชราเบิกตาข้ึน "ข้าหากไม่รักษาค�าพูด พาเจ้าเดินทาง

ไปเพียงครึ่งก็เรียกร้องราคาสูงลิบลิ่ว ถึงตอนนั้นจะไปต่อจะถอยหลัง 

พวกเจ้าย่อมไม่ใช่คนตัดสินใจ"

อู๋ติ้งหยวนวางท่าสงบน่ิง "ท่านยังต้องการสิ่งใด เงินหรือว่าน�้าใจ"

ชายชราย่ืนน้ิวออกมาชี้ไปที่จูจันจี "ให้เจ้าหนุ่มน่ันบรรเลงเพลง 

ให้ข้าฟังอีกครั้ง"
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หวัหน้ากลุม่โจรโหนมงักรขาวหลงใหลในเสียงพิณเป็นท่ีสุด เร่ืองน้ี 

ชาวยุทธ์แถบหนานจือ๋ลีต่่างรูดี้ เง่ือนไขท่ีเขาเสนอมาน้ีหาได้แปลกประหลาด 

อนัใดไม่ ทว่าจจูนัจกีลบัอดเบ้ปากไม่ได้ เหน็อยู่ชดัๆ ว่าเป็นก็แค่โจรถ่อย 

ปล้นเสบียงเท่าน้ัน แต่กลับวางท่าสูงส่งอยู่ท่ีนี่ หน�าซ�้ายังคิดจะให ้

องค์รัชทายาทบรรเลงพิณให้ฟังอีก ช่างไม่รู้ท่ีต�่าที่สูงเสียบ้างเลย

ทว่าเพราะรู้ดีว่าสถานการณ์ของฝ่ายตนเป็นรอง และจูจันจีเอง 

ก็มิได้โง่เขลาขนาดหักหาญอีกฝ่ายต่อหน้า เขาครุ่นคิดฉับไว วางพิณ

ช�าระจันทร์ลงบนหน้าตักแล้วบรรเลงบทเพลง 'ลืมจิต'

บทเพลงนี้มีที่มาจากคัมภีร์ 'เลี่ยจื่อ'* กล่าวถึงคนผู้หน่ึงท่ีทุกวัน

เที่ยวเล่นอยู่กับนกนางนวล เพราะมีใจบริสุทธ์ิ ฝูงนกนางนวลจึงบิน 

รวมกลุ่มอยู่รอบตัว ต่อมาบิดาเขาบอกให้จับมันกลับมาเล่นท่ีบ้านสัก

สองสามตัว เขาจึงไปท่ีชายทะเลอีกครั้ง ทว่าเพราะในใจมุ่งหมายจะ 

จับพวกมัน เหล่านกนางนวลจึงไม่ยอมเข้าใกล้เขาอีก

หลังบรรเลงจบ ชายชราก็ลูบเคราพลางเอ่ยวาจาแฝงความหมาย

ลึกซึ้ง "บทเพลง 'ลืมจิต' นี้ความหมายส�าคัญอยู่ที่การสงบจิตสงบใจ  

ลืมการแย่งชิงแข่งขัน ทว่าหลวงจีนน้อย ท่วงท�านองยามบรรเลง

บทเพลงน้ีของเจ้ากลับกงสูงอว่ีต�่า อารมณ์โกรธขึ้งจากการถูกดูแคลน

มากมายถูกระบายผ่านสายพิณ คิดว่าเจ้าจงใจเลือกบทเพลงน้ีเพ่ือ 

เย้ยหยันข้ากระมัง"

จจูนัจตีะลงึ นกึไม่ถึงว่าโจรเฒ่าผูน้ีจ้ะเข้าใจการดนตรอีย่างถ่องแท้  

ถึงขั้นฟังสายสนกลในเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ในเสียงพิณได้

อู๋ติ้งหยวนฟังไม่ออกอันใดทั้งสิ้น ทว่าเขาหมดความอดทนแล้วจึง

กระตุกแขนองค์รัชทายาทคราหน่ึง "เพลงเล่นจบแล้ว พวกเราไปกัน 

* เลี่ยจื่อ เป็นหนึ่งในสามคัมภีร์ส�าคัญของปรัชญาฝ่ายเต๋า ตั้งชื่อตามผู้บันทึก คือเลี่ยอวี้โค่วหรือเลี่ยจื่อ 

ผู้มีชีวิตก่อนช่วงยุคจั้นกั๋ว
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ได้หรือยัง"

ชายชรามองดเูขาด้วยสายตาซ่อนแฝงความหมายลกึล�า้อกีประการ  

ก่อนจะดีดนิ้วกล่าว "ไปกันเถอะ"

ชายชราเลอืกลกูน้องออกมาสามคน ก�าชบัสัง่สองสามประโยคให้

พวกเขาเดินทางล่วงหน้าไปก่อน หลังจากน้ันก็เดินน�าพวกอู๋ติ้งหยวน 

สี่คนจากป่าต้นไหวไปยังหมู่กระท่อมหญ้าแฝกท่ีมีสภาพไม่ต่างอันใด

กับเขาวงกต

เหน็ชายชราอายุมากเช่นนัน้ ทว่าฝีเท้าของเขากลบัเต็มเป่ียมไปด้วย 

ก�าลัง ไม่ว่าจะผ่านเนินเขาหรือคูคลองก็ล้วนรักษาความเร็วได้ไม่มีตก 

คนท่ีอยู่ด้านหลังจ�าต้องต้ังสมาธิให้ดีถึงจะตามจังหวะย่างก้าวของเขา

ได้ทัน อว๋ีเชียนเห็นชายชรามุ่งหน้าข้ึนเหนือไปไม่หยุด ในใจก็นึกสงสัย 

หากว่ากันตามเส้นทางที่ก�าลังมุ่งไป ชายชราผู้นี้ไม่ได้ไปทั้งประตูจงฟู่

และประตูจินชวน จะว่าไปประตูเสินเช่อก็เป็นไปได้อยู่ แต่ที่น่ันอยู ่

ค่อนไปทางทิศตะวันออก เช่นนี้มิใช่ย่ิงห่างจากเส้นทางแม่น�้าหลงเจียง

ที่จะใช้หลบหนีมากขึ้นทุกทีหรือ

อวีเ๋ชยีนไม่ได้เอ่ยปากถาม ท้ังนีก็้ด้วยเพราะชายชราเดนิเร็วเกินไป  

ท�าให้เขาหายใจไม่ทัน ไม่มีเวลาหลงเหลือให้ได้เอ่ยปากอันใด

จูจันจีกลับมิได้รู้สึกยากล�าบากเหมือนอวี๋เชียน ทั้งนี้ก็ด้วยเพราะ

พ้ืนฐานสุขภาพร่างกายของเขานับว่าไม่เลว จึงรับมือกับความเร็ว 

เช่นน้ีได้สบายๆ หน�าซ�้ายังมีเวลาให้กวาดตามองไปรอบๆ ทัศนียภาพ

ท่ามกลางความมดืท่ัวท้ังสีด้่านท�าเขาอกสัน่ขวัญแขวนเลก็น้อย ก่อนหน้าน้ี 

เขาไม่เคยรู้เลยแม้แต่น้อยว่าเมืองหนานจิงอันโอ่อ่าจะมีพ้ืนที่กันดาร

เช่นน้ีอยู่ด้วย ก�าแพงดินอัดทรุดโทรม หลังคาหญ้าแฝกขาดแหว่ง  

กลิน่เหมน็ฉนุอวลคลุง้ เขาถึงกับมองเหน็ฝงูหนใูนคว่ิูงแตกกระเจงิเพราะ
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เสยีงฝีเท้า เหลอืทิง้ไว้กแ็ต่เศษเนือ้ขาดวิน่ไม่ครบส่วนคล้ายศพเดก็ทารก

"โอ้ก..." จูจันจีท้องไส้ปั่นป่วน ฝีเท้าเริ่มช้าลงกว่าเดิม

อู๋ติ้งหยวนชะงักเท้าหันมาช่วยพยุง "ข้าเคยบอกแล้วว่าให้ระวัง

เส้นทางทีต้่องไปนบัจากนี ้อย่าเทีย่วกวาดตามองเรือ่ยเป่ือย ทศันยีภาพ

ของท่ีนี่หาใช่สิ่งที่ชนชั้นสูงพึงมองไม่"

จจูนัจส่ีงเสยีงประชดเย็นชาออกมาคราหน่ึง แล้วฝืนกลนืความรูส้กึ 

คลื่นเหียนกลับลงท้อง

หลงัเดนิไปได้ราวๆ ครึง่ชัว่ยาม ในท่ีสดุพวกเขาก็พ้นออกจากพ้ืนที่

ทุรกันดารกว้างใหญ่น่ันมาอยู่ยังหน้าก�าแพงเมืองสูงใหญ่ ก�าแพงเมือง

สูงราวๆ หกจั้ง อิฐด�าแต่ละก้อนเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบ มีปูนสอ

ผนึกเชื่อมแน่นหนา ไม่อาจแงะออกได้ด้วยเล็บ แค่ดูก็รู้แล้วว่าน่ีคือ

ก�าแพงเมืองที่เป็นปราการของเขตเมือง

คนืค�า่มดืมดิยากจะบอกได้ว่าเป็นก�าแพงเมอืงช่วงใด ทว่าอย่างน้อย 

อวีเ๋ชยีนก็มัน่ใจว่าทีน่ีไ่ม่ได้อยู่ใกล้ประตเูมอืงใดๆ ทัง้สิน้ ไม่รูว่้าหลงัจากน้ี 

ควรเดินทางต่อเช่นไร ชายชราเงยหน้าขึ้นและผิวปากเบาๆ คราหนึ่ง  

ผืนผ้าคล้ายหน่ึงมังกรขาวไหลลู่ลงมาจากก�าแพงเมือง ผ้าผืนนี้ราวกับ

ผ่านการคิดค�านวณมาอย่างรอบคอบ มันหยุดอยู่ตรงตีนก�าแพงเมือง

พอดิบพอดี

ดูท่าคนท้ังสามที่เดินทางล่วงหน้ามาจะใช้วิธีการบางอย่างปีนขึ้น

ก�าแพงเมืองไปพร้อมกับผ้าขาว เพ่ือเตรียมการปีนไต่ก�าแพงเมือง 

ให้พวกเขา ชายชรากระตุกผนืผ้า ครัน้มัน่ใจว่าตงึแน่นพอเขาก็เบีย่งกาย

ท�าท่าเชื้อเชิญ รอยย้ิมท่ามกลางความมืดแลดูย่ัวเย้าเล็กน้อย

ผู้ท่ีเดินขึ้นหน้าเป็นคนแรกคือซูจิงซี นางไม่มีท่าทีหวาดหวั่นต่อ

เรื่องราวท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากน้ีแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามกลับแลดูคันไม้
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คันมือใคร่ลองเต็มที ชายชราพันผ้าไว้บนเอวนางและมัดเป็นปมแน่น 

ก่อนแสยะย้ิมกล่าว "นับเป็นสตรีผู้กล้าหาญโดยแท้ หากข้าอายุน้อย

กว่านี้สักสามสิบปีย่อมพิจารณารับเจ้าเป็นภรรยา"

ซูจิงซีย่ืนมือจับผ้าไว้แล้วพันมันเข้ากับข้อมือสองสามรอบ "ท่าน

ไม่กลวัข้าวางยาท่านจนตายแล้วกอบโกยสมบติัหนีไปแต่งงานใหม่หรือ"

ชายชราตะลึง ร่างของซูจิงซีทะยานขึ้นไปตามผืนผ้า ที่อยู่บน

ก�าแพงเมอืงคอืชายรปูร่างก�าย�าของโหนมงักรขาวทัง้สามคน ปลายด้านหน่ึง 

ของผืนผ้ามัดแน่นอยู่บนเอวของพวกเขาเชื่อมโยงทั้งสามคนเอาไว้  

คนพวกนี้ไม่เสียทีท่ีได้ชื่อว่าเป็นคนของโหนมังกรขาว พวกเขาอาศัย

ก�าลงัเอวปักหลกัตรงึร่างอยู่บนก�าแพงแน่นไม่ขยับ มอืท้ังสองข้างฉดุดงึ 

เชือกไม่นานก็น�าซูจิงซีขึ้นไปบนก�าแพงเมืองได้ส�าเร็จ

หลังจากนั้นอู๋ต้ิงหยวน จูจันจี และอว๋ีเชียนก็ถูกดึงขึ้นไปอยู่บน

ก�าแพงเมืองตามล�าดับ จูจันจีกลัวความสูงอยู่เล็กน้อย หลังถูกดึงขึ้น

ส�าเร็จใบหน้าจึงซีดเผือดไปหมด อว๋ีเชียนกลับไม่หวาดกลัว เพียงแต่

รู้สึกกังวลอยู่บ้าง ท่ีแท้ก�าแพงเมืองก็มีจุดบกพร่อง หากกองทัพศัตรู 

ใช้วิธีน้ีบุกเข้ามาจะท�าเช่นไร

หลังทุกคนปีนขึ้นไปอยู่บนทางเดินเหนือก�าแพงเมืองเรียบร้อย  

อวี๋เชียนก็มองออกไปยังฝั่งด้านนอกของก�าแพงเมือง ที่อยู่ประชิดติด

ก�าแพงเมอืงคอืผวิน�า้รางเลอืนท่ีถูกปกคลมุไปด้วยหมอก เมฆทีเ่กาะกลุม่ 

กลางฟ้ายามน้ีค่อยสลายลอยเลือ่น กระทัง่แสงจนัทร์สายหน่ึงแหวกผ่าน 

ม่านรัตติกาล ประกายแสงสีเงินยวงสะท้อนอยู่กับผิวน�้า หมอกหนาทึบ

หยุดน่ิงไม่เคลื่อนไหวราวกับคันฉ่องขนาดยักษ์ปกคลุมอยู่นอกเมือง  

ในคันฉ่องคล้ายมีเกาะแก่งอยู่จ�านวนมาก ดูสับสนซับซ้อนดั่งการ 

เรียงตัวกันของดวงดาวในจักรวาล
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ทนัใดน้ันเขาก็เข้าใจถึงแผนการหลบหนอีอกจากเมอืงของอูต๋ิง้หยวน

"โฮ่วหู...ท่ีแท้แผนการท่ีเจ้าวางไว้ก็เป็นเช่นนี้" อวี๋เชียนพึมพ�า

ทางเหนือของนครหลวงเดิมค่อนไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย 

มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง ทางการเรียกมันว่าโฮ่วหู (ทะเลสาบ

ด้านหลัง) ทว่าพวกชาวบ้านกลับเรียกมันว่าทะเลสาบเสวียนอู่ (เต่าด�า) 

ริมฝั่งทิศใต้ของทะเลสาบติดก�าแพงเมืองบริเวณระหว่างประตูเสินเช่อ 

กับประตูไท่ผิง เรียกได้ว่าแนบติดอยู่กับเมืองหนานจิง โฮ่วหูมีพ้ืนท่ี 

กว้างใหญ่ ใจกลางมีเกาะแก่งขนาดเล็กอยู่ห้าเกาะ บนเกาะมีคลังเก็บ

สมดุเหลอืง* สบิกว่าหลงั ด้วยเหตุน้ีราชส�านักจงึปิดทะเลสาบไว้ตลอดปี 

ไม่อนญุาตให้ชาวบ้านเข้าไปพ�านกัอาศัย วิเวกสงัดเงยีบย่ิงยวด

ดูท่านับแต่พ้นจากประตูเจิ้งหยางมา อู๋ติ้งหยวนก็ดีดลูกคิดในใจ

เรียบร้อยแล้ว การออกจากเมืองจากจุดน้ีนับเป็นการเดินหมากท่ี 

ฉลาดเฉียบแหลมจริงๆ อว๋ีเชียนถอนหายใจคราหนึ่ง หลังจากนี้แค่ 

โหนมังกรขาวหย่อนพวกเขาออกนอกก�าแพงเมือง พวกเขาก็จะผ่าน

ทะเลสาบโฮ่วหู พ้นจากขอบเขตของนครหลวงเรียบร้อย

ชายชราก้มมองดูทะเลสาบโฮ่วหูที่อยู่เบื้องล่างอย่างสนอกสนใจ 

ก่อนไพล่มือไว้ทางด้านหลังและเงยหน้ามองจันทร์ ทอดถอนใจบอก 

"จันทร์กระจ่างกลางนภา ทะเลสาบดั่งคันฉ่อง ข้าน่าจะรู้อยู่แต่แรกแล้ว

ว่าควรใช้พิณช�าระจนัทร์บรรเลง 'จนัทร์เดือนสารทฉายส่องกระท่อมหญ้า'  

เหนือก�าแพงเมือง"

พอได้ยินว่าต้องบรรเลงเพลงอีกจูจันจีก็อดพึมพ�าเบาๆ ไม่ได้  

"พวกไก่ขันหมาขโมยคู่ควรพูดคุยเรื่องดนตรีด้วยหรือ ไม่รู้จักจบจักสิ้น"
* สมดุเหลอืง เป็นค�าทีเ่ร่ิมก�าหนดใช้ในสมยัราชวงศ์หมิงเร่ือยมาจนถึงราชวงศ์ชงิ หมายถึงทะเบยีนราษฎร์ 

บันทึกภาษี และการเกณฑ์แรงงานในพ้ืนท่ีต่างๆ ตามท่ีบันทึกรวบรวมไว้จากแต่ละเมืองและมณฑล 

เนื่องจากหน้าปกบันทึกใช้กระดาษสีเหลือง จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก
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ใครจะไปรูว่้าชายชรากลบัหไูว เขาหันกลบัมาพร้อมใบหน้าคล้ายย้ิม 

คล้ายไม่ย้ิม และพลันขยับแขนจับมือขวาขององค์รัชทายาทไว้แน่นดั่ง

คีมเหล็ก

จูจันจีตกใจจนแทบกระโดด เขาพบว่าตนไม่อาจสลัดหลุดจาก

การเกาะกุมของอีกฝ่าย ชายชรายกข้อมือของเขาขึ้น

"ดูเถิด อาภรณ์หลวงจีนขาดวิ่นมีหรือจะปิดบังฐานะสูงส่งได้  

เนื้อหนังเนียนละเอียดขนาดน้ี แม้แต่รอยด้านบนน้ิวโป้งอันใดล้วนไม่มี 

เจ้าต้องถูกเลี้ยงดูอยู่ในเรือนมาเป็นอย่างดีแน่" พูดจบชายชราก็ขยับนิ้ว

ขัดถู หนังด้านบนฝ่ามือของคนผู้น้ีทั้งหนาท้ังแข็ง จูจันจีรู้สึกเจ็บแปลบ

คล้ายถูกมีดบาดจนอดร้องออกมาไม่ได้ "ต้องขออภัยด้วย รอยด้านบน

มือข้าล้วนเกิดจากการปีนป่ายมังกรขาว ไม่อ่อนนุ่มเหมือนผู้สูงส่ง"

ครั้นเห็นเช่นน้ันอู๋ติ้งหยวนกับอว๋ีเชียนก็รีบปรี่เข้ามา ทว่ากลับถูก

ชายผูกผ้ามังกรขาวรูปร่างก�าย�าขวางทางไว้ อู๋ติ้งหยวนกล่าว "ตาเฒ่า 

ตกลงกันแล้วมิใช่หรือ รีบปล่อยพวกเราลงจากก�าแพงเมืองได้แล้ว"

ชายชราย้ิม "เมื่อครู่คุณชายท่านน้ีบรรเลงเพลง 'ลืมจิต' ว่ากันว่า

เสยีงพิณสือ่ถึงจติใจ เห็นได้ชดัว่าเขาอยากบอกบางอย่างกับข้า" น�า้เสยีง 

ของชายชรากลับเย็นชา "ข้าท�าสิ่งใดล้วนจริงจัง เรื่องดนตรีน้ีผู้ใดคู่ควร

ผู้ใดไม่คู่ควร ตาเฒ่าเช่นข้าใคร่ขอค�าชี้แนะสักเล็กน้อย"

ในเม่ืออกีฝ่ายเอ่ยปากชดัแจ้งเช่นน้ัน จจูนัจก็ียืดอกตวาด "พวกเจ้า 

ปีนก�าแพงขุดรู ลักขโมยเสบียงอาหารเพียงเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน  

บนก่อกวนกฎราชส�านัก ล่างท�าชาวบ้านเดือดร้อน ยึดครองพ้ืนที่ทาง

ตอนเหนือของเมืองตั้งตนเป็นใหญ่ เป็นแค่โจรกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ยังจะ

หน้าไม่อายแสร้งท�าตนเป็นผู้สูงส่ง น่าขันย่ิงนัก!"

เหน็อกีฝ่ายพูดจาฮกึเหมิเช่นนัน้ ชายชราก็แหงนหน้าหวัเราะอย่าง
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ย้ังไม่อยู่ "คุณชายน้อยคงมิใช่เพ่ิงออกมาจากจวนจากคฤหาสน์ที่ไหน

สักแห่งกระมัง หรือว่าเจ้าอ่านบทประพันธ์มากเกินไป"

จจูนัจโีมโห "พวกเจ้ามนัหนูยักษ์ขโมยข้าวสาร หรอืจะบอกว่าเรือ่งนี ้

ไม่ใช่ความจริง เป็นพวกเจ้าถูกใส่ร้ายป้ายสี?"

"อย่าคิดว่าชาวบ้านอย่างพวกเราไม่อ่านคัมภีร์กวีสามร้อยบท  

'หนยัูกษ์ หนยัูกษ์ อย่ากินข้าวข้า'* หนูยักษ์ทีพู่ดถึงไม่ใช่พวกข้า แต่เป็น 

คนอย่างพวกเจ้าต่างหาก" ชายชรากุมมือของจูจันจีแน่น รอยย้ิมพลัน

จางหาย รอยยับย่นบนใบหน้ากระเพ่ือมไหวราวกับก�าลังจะจับคนกิน 

ก็ไม่ปาน จูจันจีชักเท้าถอยหลังตามสัญชาตญาณ จนแผ่นหลังแนบติด

อยู่กับปีกกาบนก�าแพงเมืองไม่อาจถอยได้อีก

"ทหารและชาวบ้านในหนานจงิทุกคนล้วนต้องพ่ึงพาเสบยีงอาหาร 

เหล่าน้ีประทังชีวิต แม้ขโมยไปเพียงต้ัน แต่คนท่ีต้องอดอยากก็จะมี

จ�านวนเพิ่มขึ้นอีกนับสิบ ที่พวกเจ้าขโมยไปมิใช่อาหาร แต่เป็นชีวิตคน!" 

จูจันจีเองก็เดือดดาลเช่นกัน เขาเป็นถึงองค์รัชทายาทต้าหมิง กิจการ 

ทั่วหล้าใดๆ ล้วนเป็นของสกุลเขา มีคนขโมยของตนไปเช่นนี้ เขาก็ยัง

ไม่มีสิทธ์ิพูดหรือ

ได้ยินถ้อยค�าต�าหนิเช่นน้ัน ชายชราก็พูดอย่างเย็นชา "คุณชาย

เป็นคนฉลาด เช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเราโหนมังกรขาวเดือนหน่ึงเอา

ข้าวสารไปเท่าใด แล้วเสบยีงอาหารท่ีพวกขนุนางในเมอืงจนิหลงิแจ้งว่า 

สาบสูญไปทุกเดือนนั้นมีจ�านวนเท่าใด"

จูจันจีตะลึง สัญชาตญาณสั่งให้เขาหันมองไปทางอวี๋เชียนกับ 

อู๋ติ้งหยวน อว๋ีเชียนไม่เคยยุ่งเก่ียวกับคลังเสบียงจึงออกอาการฉงน

สนเท่ห์ มีเพียงอู๋ติ้งหยวนเท่านั้นที่ถอนหายใจ "จ�านวนเสบียงกรังท่ี 

* มาจากบทกวี 'เว่ยเฟิง-หนูยักษ์' หนึ่งในบทกวีที่รวบรวมอยู่ในคัมภีร์บทกวี (ซือจิง) เน้ือความเปรียบ 

คนที่รีดนาทาเร้นผู้อื่นเป็นหนูตัวอ้วนใหญ่ ขโมยผลผลิตของคนที่ลงแรงเพาะหามาอย่างเอาเปรียบ
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ถูกแทงบัญชีสูญหายนั้นมีมากกว่าเสบียงที่ถูกขโมยไปหลายสิบเท่า 

เรื่องนี้ล้วนเป็นการสมคบคิดกันยืมหมวกขโมยก้น"

"ยืมหมวกขโมยก้น?"

จูจันจีมิใช่พวกเจ้าหน้าที่โง่งมไม่รู้เรื่องรู้ราว ทันทีที่ได้ยินอีกฝ่าย

เอ่ยปากออกมาเช่นนัน้ เขากต็ระหนักได้ทนัท ีให้ผูอ้ืน่ยืมหมวก แต่อกีฝ่าย 

กลบัขโมยก้นหมวกไป ความหมายก็คอืมคีนใช้เหตผุลปลอมๆ หลอกลวง 

ยักยอกบัญชีก้อนใหญ่ไป ดูท่าพวกขุนนางใหญ่ในเมืองหนานจิงหมาย

แอบกักตุนยักยอกเสบียงไว้เอง จึงจงใจปล่อยให้พวกโหนมังกรขาว 

เข้ามาขโมย ก่อนจะตกแต่งตัวเลขท่ียักยอกไว้แล้วส่งบัญชีเท็จขึ้น

รายงานผู้บังคับบัญชา แทงเป็นบัญชีของสูญหาย

หรือว่าที่พวกโหนมังกรขาวอยู่ในนครหลวงได้เนิ่นนานเช่นนี้ ที่แท้

ก็เพราะมีคนจงใจเลี้ยงเอาไว้เป็นแพะรับบาป "ขุนนางละโมบโจรโง่งม 

ฝนตกขี้หมูไหลโดยแท้! ข้า...เอ่อ ทางราชส�านักควรจัดการลงโทษ 

พวกเจ้าพร้อมกันท้ังหมด!" จูจันจีย่ิงโมโห

ชายชราย้ิมหยัน "ลงโทษย่อมต้องมีอยู่แล้ว เจ้ารู้หรือไม่ว่าทุกปี

ข้าต้องส่งคนให้เขตอ้ิงเทียนปีละเท่าไร ห้าคน! เพ่ือมอบค�าตอบให้กับ

ขุนนางใต้เท้าพวกนัน้ โทษขโมยเสบยีงกรงัต้องใช้ชวิีตคนหักกลบลบหนี้  

เมื่อทางการได้ค�าตอบเป็นท่ีพึงพอใจ บัญชีเหล่าน้ันย่อมถูกช�าระล้าง

จนสะอาดเกลี้ยงเกลา"

จูจันจีสองตาเบิกโพลงปากอ้าค้าง นึกไม่ถึงว่าจะมีเร่ืองเช่นน้ี 

เกิดข้ึน ก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินเหล่าอาจารย์ในต�าหนักบูรพาบอกว่า

ขุนนางชั้นผู ้น้อยบางท้องที่แอบยักยอกเสบียงอาหาร ครั้นถึงตอน 

ตรวจสอบบญัชก็ีท�าการจดุไฟเผามใิห้มหีลกัฐานอนัใดหลงเหลอื ยามนัน้ 

เขายังรู้สึกว่าการกระท�าเช่นนี้เหิมเกริมย่ิงนัก นึกไม่ถึงว่ายังมีวิธีการท่ี
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เหนือชั้นย่ิงกว่า เผาคลังเสบียงอย่างมากก็แค่ปิดบังความละโมบได้

ชัว่คราว ทว่ายืมหมวกขโมยก้นกลบัตักตวงผลประโยชน์ได้ทกุปี ท่ีต้องเสยี 

ก็แค่ชีวิตคนไม่ก่ีชีวิตเท่าน้ัน

"เพียงเพ่ือเสบียงอาหารเล็กน้อย พวกเจ้ากลับไม่สนใจชีวิตคน..."

"หุบปาก!"

ชายชราตวาดอย่างเกรีย้วกราด เขาลากจจูนัจเีข้าไปยงัก�าแพงเมอืง 

ฝั่งในแล้วชี้ไปยังด้านล่างก�าแพงเมืองอันมืดด�า "ขอบอกให้คุณชาย 

เช่นเจ้าได้รู ้ หลายปีมาน้ีผู ้คนท่ีอาศัยอยู่ทางตอนเหนือแถบสุสาน 

สกุลหยางนี้ล้วนแต่เป็นผู้ประสบภัย ชาวบ้านอดอยากอพยพหนีตาย

มาจากหนานจือ๋ลีด้่วยกันทัง้สิน้ พวกเขามจี�านวนนบัพัน ทว่าแต่ไหนแต่ไร 

ทางการก็ไม่เคยสนใจไถ่ถาม หากพวกข้าโหนมงักรขาวไม่ขโมยเสบยีงอาหาร 

มาแจกจ่าย คนพวกนี้คงหิวตายสิ้นแล้ว ทุกปีห้าชีวิตท่ีต้องเสียสละ  

พวกเขาล้วนแต่เป็นผู้กล้าของโหนมังกรขาวที่ยินดีเดินขึ้นหน้าจับสลาก 

หมายเพียงให้ญาติมิตรของตนมีชีวิตรอดต่อไปด้วยกันท้ังสิ้น"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3bvproN

https://bit.ly/3bvproN

