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สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ท่ี
www.facebook.com/enterbooks

ค�ำน�ำ
บุญคุณความแค้นเป็นเรื่องซับซ้อน ไม่มีผใู้ ดก�ำหนดหนักเบาได้นอกจาก
ผูป้ ระสบ และผูอ้ นื่ ก็ไม่อาจใช้อำ� นาจสัง่ ให้คลีค่ ลายได้ มีแต่ผทู้ ถี่ อื ครองความแค้น
เอาไว้เท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิจ์ ะตัดสินใจ ท้ายทีส่ ดุ แล้วอูต๋ งิ้ หยวนจะท�ำอย่างไรกับสกุลจู
ที่ท�ำลายครอบครัวของเขา ในขณะที่สายสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับจูจันจีก็
กล่าวได้วา่ เป็นสหายทีย่ อมเสีย่ งตายเพือ่ กันและกันได้ แล้วซูจงิ ซีเล่า ความแค้น
ทีน่ างมีตอ่ ครอบครัวของสามีสหายสนิทนัน้ ล�ำ้ ลึกเพียงใด นางจะยอมปล่อยวางลง
เมือ่ ใด หรือมันจะไม่มวี นั เช่นนัน้ แล้วจูจนั จีเล่า เขาจะจัดการความยุง่ เหยิงเหล่านี้
อย่างไร สิง่ ใดคือสิง่ ส�ำคัญของเขากันแน่ ทัง้ ในฐานะสหายและในฐานะจักรพรรดิ
จากหนานจิงสูเ่ ป่ยจิง การเดินทางอันทรหดตลอดสองพันสองร้อยกว่าหลี่
ในสิบห้าวันท�ำให้แต่ละคนล้วนได้ค�ำตอบในใจแล้ว และนี่คือบทสรุปสุดท้าย
ของเรื่องราวทั้งหมด

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

ประวัตินักเขียน
หม่าป๋อยง นักเขียนผู้ชนะเลิศ 'รางวัลวรรณกรรมแห่งชาติ' และ 'รางวัล
ความเรียงจูจื้อชิง' เจ้าของสมญานาม 'ยอดปีศาจแห่งวรรณกรรม' เพราะ
ความสามารถในการเขียนได้หลากหลายแนว
นอกจากนี้ยังได้รับค�ำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวรรณคดีว่าเป็น
ผู้สืบทอดงานเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์นับแต่เกิดเหตุการณ์ 'ขบวนการ
4 พฤษภาคม' ในปี ค.ศ. 1919 ด้วยส�ำนวนภาษาและเอกลักษณ์ในการเขียน
ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ
ผลงานทีผ่ า่ นมา ได้แก่ 'ฉางอันสิบสองชัว่ ยาม' และ 'ความลับแห่งสามก๊ก'

พวกเจ้าเห็นชีวิตคนเป็นอันใด
นางยังมีเรื่องที่ปรารถนาจะท�ำอีกมากมาย
พวกเจ้าถือดีอย่างไรถึงช่วงชิงทุกสิ่งทุกอย่างไป

Ma Bo Yong 7

บทที่ 24

เดือนห้า วันที่สามสิบ เที่ยงคืน ในที่สุดซูจิงซีก็ฟื้นคืนสติ
จุดไท่หยางเจ็บปวดเป็นอาการปกติของคนจมน�ำ้ ซูจงิ ซีฝนื ยันกาย
ลุกขึ้น มือขวาแตะถูกยาอุ่น นางลองดมดู ดูท่าคงเป็นฝีมือของอวี๋เชียน
ที่ชอบคุยโวบอก 'มิอาจเป็นยอดเสนาแต่ขอเป็นหมอที่ดี' แน่ เห็นได้ชัด
ว่าไม่ช�ำนาญ แต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าได้พยายามแล้ว
ซูจิงซีย้อนคิดกลับไปว่าก่อนหน้านี้เกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่ นาง
จ�ำได้แค่ว่าจู่ๆ หินก้อนหนึ่งก็พุ่งทะลุเข้ามาในห้อง ตัวเองหวีดร้องดังลั่น
ออกมาคราหนึ่งก่อนจะหมดสติไป เรื่องราวหลังจากนั้นเป็นเช่นไรนาง
ไม่อาจรู้ได้ ทว่าท่ามกลางความรู้สึกเลือนรางทุกข์ทรมานนั้นคล้ายมี
เงาร่างคุน้ ตาของคนสองคนพยายามเข้ามาใกล้ คล้ายน�ำ้ แกงหวงเหลียน*
เติ ม ม่ า ยตง** กั บ โก่ ว ฉี่ * ** ลงไป ท่ า มกลางรสขมมี ร สหวานจางๆ
* หวงเหลียน เป็นสมุนไพรจีนที่มีรสขม ฤทธิ์เย็น ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของหัวใจ ล�ำไส้ใหญ่ ตับ
กระเพาะอาหาร
** ม่ายตง (Ophiopogon japonicus) รากใช้เป็นสมุนไพรดับกระหาย ท�ำให้ชมุ่ คอ บ�ำรุงปอด ระงับอาการไอ
*** โก่วฉี่ หมายถึงเมล็ดเก๋ากี้ หรือโกจิเบอรี่
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สองกลุ่มปะปน
นางเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง คืนนี้แสงจันทร์สุกสว่าง
บรรยากาศภายนอกแลดูสงัดเงียบวับวาวเป็นประกายสีเงินยวง ทุง่ ข้าวสาลี
ริมฝั่งถอยหลังไปอย่างรวดเร็ว ดูท่าเรือล�ำนี้คงหลุดพ้นการติดตามของ
พวกศัตรูขา้ มผ่านประตูนำ�้ มาได้อย่างปลอดภัยแล้ว จูๆ่ ซูจงิ ซีกน็ กึ อยาก
ชมจันทร์ นางลุกขึ้นยืน เดินออกจากห้องพักหมายหาที่สูงๆ สักที่
เรือจมสมุทรที่เคยล่องอยู่ในทะเลมาก่อนล�ำนี้ยังคงมีร่องรอยของ
เรือเดินสมุทรอยู่หลายแห่ง กราบเรือส่วนนอกคือบังโคลนที่ท�ำจาก
กระดานไม้ ฉ� ำ ฉาหนาๆ เพราะยั ง อ่ อ นระโหย ซู จิ ง ซี จึ ง ใช้ มื อ จั บ ยึ ด
บังโคลนเรือไว้ ค่อยๆ เดินไปทีท่ า้ ยเรือ นางจ�ำได้วา่ ทีน่ นั่ มีจดุ ชมทัศนียภาพ
ที่ดีที่สุดอยู่แห่งหนึ่ง
ทั่วทั้งล�ำเรือมีเพียงความเงียบสงัด ลูกเรือกับคนอื่นๆ บนเรือ
ส่วนใหญ่ลว้ นหลับพักผ่อนหมดสิน้ มีเพียงลูกเรือกะกลางคืนจ�ำนวนหนึง่
ที่รวมตัวกันอยู่ตรงหัวเรือ ตอนซูจิงซีใกล้ถึงท้ายเรือ พอเงยหน้าขึ้นไป
ตามสัญชาตญาณนางก็พลันตกใจเมือ่ พบว่าทีน่ นั่ มีเงาร่างของใครบางคน
ยืนอยู่ก่อน อีกฝ่ายก�ำลังยืนนิ่งมองล�ำน�้ำขนส่งอย่างเงียบๆ
หางเรือของเรือล�ำนีม้ ลี กั ษณะเด่นของเรือเดินทะเลอยูป่ ระการหนึง่
คือกระดานเรือช่วงท้ายยืดขยายออกไปสองข้างคล้ายหางนกนางแอ่น
ที่อยู่ตรงกลางคือคานเรือกับหางเสือ เกิดเป็นลานเล็กแคบเชิดสูง หาก
มองจากทางด้านล่างขึ้นไปจะเห็นเงาร่างผอมสูงนั้นปักหลักยืนอยู่ที่นั่น
แบ่งจันทร์กระจ่างบนท้องฟ้าออกเป็นสองส่วน แลดูอา้ งว้างยากบรรยาย
"อู๋ติ้งหยวน?"
ซูจงิ ซีรอ้ งออกมาค�ำหนึง่ เงาร่างดังกล่าวขยับไหวแต่กลับไร้เสียงตอบ
นางชักเท้าเดินตามบันไดไม้เล็กแคบขึ้นไปสองสามก้าว แต่แล้วก็ต้อง
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หยุ ด ชะงั ก อยู ่ ห น้ า แท่ น พั ง งาเรื อ สามชั้ น ที่ นั่ น ไม่ มี บั น ได จะมี ก็ แ ต่
เชือกคานเรือหยาบหนาเส้นหนึ่ง ซูจิงซีสูดลมหายใจเข้าลึกๆ สองแขน
คว้าเชือกไว้แล้วออกแรงไต่ขึ้นไป ทว่านางประเมินเรี่ยวแรงก�ำลังของ
ตัวเองสูงเกินไป หลังปีนไปได้เพียงครึ่งนางก็พบว่าตัวเองยึดเชือกต่อไป
ไม่ไหว ทันทีทปี่ ล่อยมือ ทัง้ ร่างก็หล่นร่วง ทันใดนัน้ มือข้างหนึง่ ก็ยนื่ ลงมา
จากด้านบน คว้ามือซ้ายของนางไว้และลากนางขึ้นไปบนลานเล็กนั่น
ซูจิงซีตระหนักได้ทันที ที่นางรู้สึกได้ตอนจมน�้ำที่แท้ก็คือเรี่ยวแรงก�ำลัง
เช่นนี้
"ขอบคุณ" ซูจิงซียิ้มงดงาม
อู ๋ ติ้ ง หยวนพยั ก หน้ า ให้ อ ย่ า งแข็ ง ขื น หั น ไปมองดู ร ะลอกคลื่ น
เหนือล�ำน�ำ้ ขนส่งต่อ ซูจงิ ซีเดินเอ้อระเหยไปหยุดยืนเคียงไหล่เขาอยูห่ น้า
ราวรั้ว และรับรู้ถึงจังหวะลมหายใจที่กลับกลายเปลี่ยนแปลงของคนที่
อยู่ข้างๆ ได้ชัดแจ้ง
"วันนี้หลังข้าตกน�้ำ เจ้ากระโดดลงไปช่วยข้างั้นหรือ"
"ไม่เพียงแต่ข้า ยังมีองค์รัชทายาทด้วย" อู๋ติ้งหยวนรีบเอ่ยปาก
อธิบาย
"แย่แล้ว ทรงบาดเจ็บอยูเ่ ช่นนัน้ หาควรลงน�ำ้ ไม่ คราวนีข้ า้ หลวงอวี๋
กับจางโหวต้องโทษข้าแน่" ซูจิงซีนวดจุดไท่หยางอย่างกลัดกลุ้ม "ตอนนี้
องค์รัชทายาททรงเป็นเช่นไรบ้าง"
"อืม...เขาไม่เป็นอันใดมาก แล้วเจ้า...เอ่อ...เจ้าล่ะ"
"ก่อนบรรลุเป้าหมาย ข้ามีหรือจะยอมตาย"
อู๋ติ้งหยวนรู้ดีว่านางหมายถึงอันใด เขานิ่งเงียบไปชั่วขณะคล้าย
ก�ำลังตัดสินใจบางอย่าง สุดท้ายเขาก็เอ่ยปากขึ้น "เจ้ารู้หรือไม่ ตอน
กระโดดลงไปในน�้ำ ข้ารู้สึกสบายใจยิ่ง"
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"ตอนเห็นข้าเกิดเรื่อง?" ซูจิงซีมองดูเขาด้วยสายตาต�ำหนิติติง
"ไม่ . ..ไม่ ใ ช่ " อู ๋ ติ้ ง หยวนอธิ บ ายอย่ า งครึ่ ง กระอั ก กระอ่ ว น
ครึ่งหงุดหงิด "ตอนเห็นเจ้าตกน�้ำ ในหัวข้าจู่ๆ ก็ว่างเปล่า ไม่ว่าฐานะ
ชาติก�ำเนิด ล้างแค้น ลัทธิบัวขาว สกุลเถี่ย เรื่องราววุ่นวายอันใดข้าล้วน
ลืมเลือนหมดสิ้น แม้แต่ตอนเห็นหน้าองค์รัชทายาทข้าก็ยังลืมปวดหัว
นั่นเพราะในเวลานั้นข้าคิดเพียงช่วยเจ้าเท่านั้น เพียงเรื่องนั้นเรื่องเดียว
ไม่มีเรื่องอื่น ใจไม่วอมแวมสับสน"
"ใจไม่ว่อกแว่กสับสนต่างหากเล่า"
"อื ม ...ใจไม่ ว ่ อ กแว่ ก สั บ สน…นี่ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ ข ้ า พบว่ า หากมี
เป้าหมายที่ต้องบรรลุให้ได้ เรื่องราวกลัดกลุ้มอันใดก็ล้วนเลือนหาย
หมดสิ้น ความรู้สึกลังเลใดๆ ล้วนไม่มี ไม่ครุ่นคิดวุ่นวายหน้าหลัง เมื่อ
ตัดสินใจเด็ดขาดก็กัดฟันลงมือท�ำทันที เรื่องอื่นใดล้วนไม่ส�ำคัญ ข้า
ไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อน"
ซู จิ ง ซี ม องดู ช ายหนุ ่ ม ทึ่ ม ทื่ อ ตรงหน้ า ก่ อ นจะพบว่ า อี ก ฝ่าย
เปลี่ยนไปแล้ว อู๋ติ้งหยวนในอดีตต่อให้ใจคิดเช่นนี้ก็คงท�ำเพียงปั้นหน้า
เย็นชาเอ่ยวาจาชวนให้คนเอือมระอา คนดื้อรั้นขี้ขลาดตาขาวอย่างเขา
ไหนเลยจะยอมเปิดอกเผยความในใจออกมาเช่นนี้ ทว่าการกระโดด
ออกจากเรือนั้นราวกับสะเดาะพันธนาการในใจเขาลงหมดสิ้น
"เช่นนั้นเป้าหมายของเจ้า แท้แล้วคือสิ่งใด" ซูจิงซีถามด้วยความ
สนใจใคร่รู้
"ข้าไม่อยากให้เจ้าตาย"
ค�ำตอบตรงไปตรงมานี้กลับท�ำซูจิงซีหน้าแดง นางชักตาหลบ
แต่กลับบังเอิญสังเกตเห็นในมือของอูต๋ งิ้ หยวนคล้ายกุมกระดาษน�ำ้ หมึก
ไว้ กระดาษแผ่นนั้นหน้าหลังล้วนเต็มไปด้วยตัวอักษร ยิ่งดูซูจิงซีก็ยิ่ง
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คุ้นตา จู่ๆ นางก็เลิกคิ้ว นั่นมิใช่ค�ำให้การของนางที่อู๋ติ้งหยวนเขียนไว้
ตอนอยู่ในเรือนที่ตรอกต้าซาเม่านั่นหรือไรกัน
ซูจงิ ซีจำ� ได้แม่น ยามนัน้ เขาจับนางไว้ ต้องการเพียงค�ำให้การแต่ก็
เกียจคร้านเกินกว่าจะหากระดาษ เลยพลิกกระดาษที่นางเขียนไว้ ใช้
หน้ากระดาษที่ยังว่างอีกด้านจดค�ำให้การ ดังนั้นกระดาษนั่นหน้าหนึ่ง
จึงเป็นอักษรหลิ่วถี่* ลายมือจริงจังสงบนิ่ง ส่วนอีกหน้ากลับเป็นบันทึก
เจ้าหน้าที่ลายน�้ำหมึกหวัดๆ
"ดึกดื่นค�่ำมืดเจ้ามายืนถือมันอยู่ท้ายเรือเช่นนี้ เพราะจางโหวมี
กิจธุระตามหาข้าใช่หรือไม่" ซูจิงซีหรี่ตา
อู๋ติ้งหยวนรีบอธิบาย "หนังสือค�ำให้การนี้อวี๋เชียนพกมันติดตัวอยู่
ตลอดเวลา เมื่อครู่ตอนจางเฉวียนตามข้าไปพบ เขาถือมันไว้ในมือ
อยู ่ ก ่ อ นแล้ ว หลั ง ถามข้ า สองสามประโยคจบเขาก็ ม อบมั น ให้ ข ้ า
หลังจากนั้นข้าก็ออกมานี่"
"ถามเกี่ยวกับข้าหรือ"
"ไม่มีอันใดเป็นพิเศษ ก็แค่เรื่องที่ข้าเคยจับเจ้าก่อนหน้านี้" พูดถึง
ตรงนี้เขาก็ลูบจมูกอย่างขัดเขินเล็กน้อย ก่อนจะพูดเพิ่มเติมอีกประโยค
"เจ้าวางใจเถอะ เรื่องของจิ่นหูข้าไม่ได้พูดอันใดทั้งนั้น"
"ไม่เป็นไร เรือ่ งนัน้ ข้าได้บอกให้องค์รชั ทายาททรงทราบแล้ว" ซูจงิ ซี
พูดด้วยน�้ำเสียงเนิบๆ
อู๋ติ้งหยวนตะลึง นึกไม่ถึงว่านางจะเปิดเผยตรงไปตรงมาเช่นนี้
เขาถอนหายใจอย่างรวดเร็ว "ดีแล้ว ค�ำถามที่จางเฉวียนถาม ข้าเองก็
ตอบไม่ถูก อย่างเช่นเขาถามว่าเจ้าพั่ว...เจ้าพั่วบ้าบอที่อยู่ทางด้านหลัง
ของบันทึกค�ำให้การนั่นใครเป็นคนเขียน ข้ารู้เสียที่ไหนกัน"
* อักษรหลิ่วถี่ เป็นรูปแบบตัวอักษรที่เขียนด้วยพู่กันของหลิ่วกงเฉวียน ขีดแต่ละเส้นเรียวผอมทรงพลัง
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ซูจิงซีอดหัวเราะออกมาไม่ได้ "เขาเรียกว่า 'พั่วเจิ้นจื่อ' เป็นชื่อ
บทกวี กวีสมัยซ่งคนหนึ่งประพันธ์ไว้ ข้าชอบกวีบทนั้นมากเป็นพิเศษ
ว่างๆ ก็มักจะเอามันขึ้นมาคัดลอก นึกไม่ถึงว่าจะท�ำให้จางโหวคิดมาก
แล้ว"
"บทกวีนี้เขียนถึงเรื่องใด"
ซูจิงซีคลี่ม้วนกระดาษ ท่องมันด้วยน�้ำเสียงละมุนละไม "ใต้หลิ่ว
บรรเลงพิณกลางลาน สองสะคราญหยอกเย้ากลางบุปผา ชิงโหลว
เมือ่ กาลก่อนยังตรึงตรา ร่ายความทีห่ น้าต่างแดงอาบแสงจันทร์ สารสัมพันธ์
ถึงเสี่ยวเหลียนฝากผู้ใด แสงเทียนเป็นสหายข้าน�้ำตาหลั่ง ใยไหมนั่น
ทอดั่งทุกข์ไร้สุดสิ้น ผมด�ำทนพลัดพรากได้กี่ชีวิน อาจไม่ไร้ใจเท่าพิณ
ถูกบั่นสาย ปีน้ีจึงคล้ายชรากว่าครานั้น..." หลังอ่านจบน�้ำเสียงที่สงบนิ่ง
อยู่เป็นนิจของนางก็คล้ายพังทลาย
"มันหมายความเช่นไร..." อู๋ติ้งหยวนไม่เข้าใจ
"กลอนบทนีเ้ ขียนถึงความคิดค�ำนึงของสตรีนางหนึง่ " ซูจงิ ซีสองตา
คล้ายมีน�้ำปกคลุม ร่างทั้งร่างราวกับอาบอยู่กลางแสงจันทร์ "ในลาน
ใต้ต้นหลิ่วมีคนก�ำลังร�่ำสุราขับขานบทเพลง ท่ามกลางพุ่มพฤกษ์บุปผา
มีพี่น้องคู่หนึ่งก�ำลังโล้ชิงช้า ที่ข้าครุ่นคิดคือเรื่องที่ชิงโหลวในยามนั้น
ใต้แสงจันทร์ยามค�ำ่ คืนข้าเขียนจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ตรงหน้าต่างแดง
ทว่าใครเล่าจะน�ำมันไปมอบให้เสี่ยวเหลียนถึงมือได้ เทียนแดงอยู่เป็น
เพื่อนข้าหลั่งน�้ำตา หนอนไหมพ่นใยไม่ต่างอันใดกับข้าในเวลานั้น
คนเส้นผมด�ำขลับงดงามจะทนแบกรับความขมขืน่ ทีต่ อ้ งแยกจากกันได้
สั ก กี่ ห น คนเราไหนเลยจะแล้ ง น�้ ำ ใจเยี่ ย งสายพิ ณ ขาดสะบั้ น ได้
ท่ามกลางความคิดค�ำนึงเช่นนี้ วันเวลาผันผ่านไปปีแล้วปีเล่า ข้าเองก็
เฒ่าชราลงทุกที"
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พูดอยู่ดีๆ จู่ๆ น�้ำตาใสกระจ่างก็ไหลอาบแสงจันทร์ผ่านสองแก้ม
ของซูจิงซีแล้วหล่นร่วงตกน�้ำ น�้ำเสียงของนางสั่นระริกตามหยาดน�้ำตา
ที่หลั่งริน
"แสงเทียนเป็นสหายข้าน�้ำตาหลั่ง ใยไหมนั่นทอดั่งทุกข์ไร้สุดสิ้น
ผมด�ำทนพลัดพรากได้กี่ชีวิน อาจไม่ไร้ใจเท่าพิณถูกบั่นสาย ปีนี้จึง
คล้ายชรากว่าครานั้น ปีนี้จึงคล้ายชรากว่าครานั้น ปีนี้จึงคล้ายชรากว่า
ครานั้น..." นางท่องประโยคสุดท้ายนั่นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ความเจ็บปวด
ทุกข์ระทมไม่ต่างอันใดกับเส้นไหมที่ถูกดึงออกมาจากหนอนไหมไม่สิ้น
ร่างกายนางสั่นเทิ้มหนักขึ้นทุกที
อู๋ติ้งหยวนนึกไม่ถึงว่าบทกวีบทหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อซูจิงซี
รุนแรงเช่นนี้ เขากลัวนางจะธาตุไฟเข้าแทรกจึงแย่งเอาบันทึกค�ำให้การ
มาถือไว้ ซูจิงซีอุทานออกมาค�ำหนึ่งและยื่นมือหมายชิงกลับมา แต่
นึกไม่ถึงว่าร่างกลับถลาเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของอู๋ติ้งหยวน
อกของอู๋ติ้งหยวนคล้ายมีบางอย่างระเบิดขึ้นกะทันหัน อ้อมแขน
ทั้งสองข้างของเขากอดซูจิงซีแน่นเสียยิ่งกว่าแน่น
อ้อมกอดกะทันหันเปิดเผยตรงไปตรงมา เปลี่ยนดวงตาของซูจิงซี
ให้กลับเป็นประกายขึน้ อีกครัง้ ริมฝีปากของนางเผยอเปิดน้อยๆ แต่กลับ
มิได้พดู อันใด นางเชิดคางขึน้ เล็กๆ คล้ายหมายดูให้มนั่ ใจ ก่อนจะค่อยๆ
ซบลงบนไหล่ของอู๋ติ้งหยวน
อู ๋ ติ้ ง หยวนรู ้ สึ ก ว่ า ตั ว เองเหมื อ นย้ อ นกลั บ ไปตอนซู จิ ง ซี ต กน�้ ำ
ช่วงเวลาระหว่างความเป็นความตายท�ำให้เขาจ�ำต้องเผชิญหน้ากับ
ความรู้สึกของตัวเองอย่างเปิดเผย ไม่อาจถอยหนีหลบเลี่ยง ไม่อาจ
คิดอ่านสับสน หากลังเลแม้เพียงน้อยซูจิงซีอาจตายได้ อู๋ติ้งหยวน
ท�ำเพียงโยนทุกอย่างทิ้งออกจากสมอง พุ่งตรงขึ้นหน้าด้วยใจมุ่งมั่น
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การเปิดเผยตรงไปตรงมาก่อให้เกิดการตัดสินใจที่เด็ดขาด การ
ตัดสินใจช่วยให้ปณิธานภายในใจเด็ดขาดชัดแจ้ง ก้าวรุดไปข้างหน้า
อย่างไม่นึกหวาดหวั่น
เฉกเดียวกับธนูที่หลุดออกจากสาย มิอาจหวนคืน
ครั้งนี้เขาไม่ได้เป็นฝ่ายถูกกระท�ำอีกแล้ว แต่กลับเป็นฝ่ายเปิด
วงแขนออกรับ
ทันทีที่ได้กอดนาง ความรู้สึกแรกที่ถาโถมขึ้นในใจอู๋ติ้งหยวนกลับ
มิใช่ความสุข แต่เป็นความสงบ ราวกับมีสมอเหล็กตัวหนึ่งถูกโยนลง
ก้นแม่น�้ำตรงๆ ตรึงเรือล�ำน้อยที่ก�ำลังป่วนปั่นอยู่กลางกระแสน�้ำโถมถา
ภายใต้การผูกตรึงของสมอเหล็ก ไม่ใช่แค่อารมณ์และความอัดอั้นซึ่ง
ถูกเก็บไว้เนิน่ นานจะถูกปลดปล่อย แม้แต่ความรูส้ กึ ลังเลสับสนทีส่ ะสม
อยูใ่ นอกก็ยงั ถูกความเร่าร้อนนีข้ บั ไล่ ชัว่ ชีวติ ของเขานีเ่ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ขา
ตระหนักได้แจ่มชัดว่าตนเองเป็นใครและควรท�ำสิ่งใด
"เวลานี้ เจ้ามิใช่ควรพูดอันใดที่น่าฟังหน่อยหรือไร"
"จิงซี เจ้าคือสมอเรือของข้า เป็นจุดสมดุลบนตาชั่งของข้า"
อู๋ติ้งหยวนกอดนางแน่นพลางเอ่ยปากพึมพ�ำ ซูจิงซีเริ่มแรกก็
ตกตะลึงอยู่เล็กน้อย แต่เพียงไม่นานนางก็ยิ้มออกมาน้อยๆ โดยมิได้
ส่งเสียงเอ่ยปากพูดอันใด ท�ำเพียงกอดเขาแน่นเช่นกัน เงาร่างทั้งสอง
ประสานกันเป็นหนึ่งอยู่ใต้แสงจันทร์ เพียงแต่กลิ่นอายความเงียบงัน
อ้างว้างนั้นกลับมิได้ลดน้อยลงแม้แต่น้อย ทั้งสองตระกองกอดกัน
เงียบๆ อยู่เป็นนาน ไม่มีใครปริปากพูดอันใด ทันใดนั้นลมสายหนึ่งก็
กระทบเข้ากับใบเรือ ล�ำเรือส่ายไหวสองสามครา อู๋ติ้งหยวนโอบกระชับ
ร่างของอีกฝ่าย ซูจิงซีร้องอาออกมาเบาๆ คราหนึ่ง
"ขอ...ขออภัย" อู๋ติ้งหยวนคลายแขนออกเล็กน้อย
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ซูจิงซียกมือขึ้นลูบใบหน้าของเขา "จะกล่าวขออภัยเพื่ออันใด
เจ้ายอมรวบรวมความกล้าเช่นนี้ ข้ามีแต่จะดีใจต่างหาก" นางยามนี้
สองตาวับวาว ใบหน้าแดงระเรือ่ ในสายตาของอูต๋ งิ้ หยวนยามนีเ้ ขารูส้ กึ
ว่าอีกฝ่ายงดงามเกินบรรยาย แต่แล้วจู่ๆ ซูจิงซีก็หัวเราะพรืดออกมา
"ข้าพูดถูกใช่หรือไม่ เป็นคนต้องเปิดเผยตรงไปตรงมา ภาระหนาหนัก
ในใจถึงจะได้รับการปลดเปลื้อง ตอนนี้เจ้ารู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วใช่หรือไม่"
บทสนทนาอันคุน้ เคยนีท้ ำ� ให้อตู๋ งิ้ หยวนอดเผยยิม้ ออกมาไม่ได้ เขา
ยกแขนขวาขึน้ อย่างลังเล ไล้ไปบนเส้นผมด�ำขลับของนาง จากกระหม่อม
มาจนถึงปลายผม ก่อนจะไล่ย้อนจากปลายผมกลับไปถึงกระหม่อม
ใหม่อีกครั้ง เขาถอนหายใจออกมาคราหนึ่ง
"เจ้ากังวลใจเรื่ององค์รัชทายาทอยู่กระมัง" ซูจิงซีหลับตา อิงแอบ
อยู่ในอ้อมแขนเขาไม่ขยับ
"ตอนอยู่ในลานฝึกค่ายหนานต้า เขาเปิดอกคุยกับข้า เขาเองก็
เปิดเผยจริงใจเช่นกัน" อูต๋ งิ้ หยวนมองดูหน้าต่างบานเล็กบนเรือบานหนึง่
น่าเสียดายที่หน้าต่างนั้นมีแผ่นไม้กระดานปิดไว้
ซูจิงซีคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "ในเมื่อเจ้ากลัวจะท�ำข้าพลาดโอกาส
เป็นพระสนม เช่นนั้นเหตุใดถึงยังต้องหยอกเย้าข้าเล่นด้วย"
"ชีวิตตลอดเกือบสามสิบปีของข้าล้วนผ่านผันสับสน เดิมคิดว่า
โลกนี้ไม่มีอันใดให้ต้องอาลัยอาวรณ์ จะเป็นเช่นไรก็ช่าง มีเพียงครั้งนี้
เท่านัน้ ทีข่ า้ ปรารถนาอยากแย่งชิงกับองค์รชั ทายาทสักครัง้ " น�ำ้ เสียงของ
อู ๋ ติ้ ง หยวนยกสู ง ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ยื น กรานหนั ก แน่ น อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยเป็ น
มาก่อน
ซูจิงซีหลับตา ศีรษะของนางค้อมแนบอยู่ในอ้อมแขนของเขา
"ดังนั้น...คืนนี้เจ้าจึงคิดจะจากไปใช่หรือไม่"

16 สองนครสิบห้าวัน 4

อูต๋ งิ้ หยวนเนือ้ ตัวแข็งทือ่ ขึน้ ฉับพลัน เขาอดยิม้ ขืน่ ออกมาคราหนึง่
ไม่ได้ "ไม่ว่าเรื่องใดก็ปิดบังเจ้าไม่ได้จริงๆ"
ขณะเขาก�ำลังจะอธิบาย ซูจงิ ซีกลับใช้นวิ้ ปิดปากเขาไว้ "ไม่จำ� เป็น
ต้องอธิบาย หากไม่ใช่เพราะเจ้าคิดจากไปกะทันหัน ไหนเลยจะรวบรวม
ความกล้าได้ บางครั้งคนเราก็เช่นนี้ ในใจมีทุกข์ กลับรอจนสถานการณ์
ด�ำเนินไปถึงทางตัน กว่าจะตระหนักได้ก็สายเกินการณ์แล้ว พวกเรา
ยังดี สถานการณ์ยังไม่จัดว่าสาย โดยเฉพาะ..." นางเม้มริมฝีปาก
ยิ้มน้อยๆ "อันที่จริงเจ้าไม่ต้องพูดข้าเองก็ทายได้ เป็นเพราะจางโหว
สั่งให้เจ้าเดินทางไปนครหลวงก่อนใช่หรือไม่"
อู๋ติ้งหยวนมองดูสตรีในอ้อมแขน ไม่ว่าจะพบเห็นมาสักกี่ครั้ง เขา
ก็ยงั คงอดประหลาดใจในสายตาและสติปญ
ั ญาอันเฉียบแหลมของนาง
ไม่ได้
"แผลต้องธนูขององค์รชั ทายาทถูกกระทบกระเทือนซ�ำ้ ๆ เรือจมสมุทร
เสียหาย งานนีจ้ ำ� ต้องมีคนเดินทางไปนครหลวง น�ำข่าวเรือ่ งองค์รชั ทายาท
ยังทรงแข็งแรงมีพระชนม์ชีพอยู่แจ้งเข้าวังหลวงก่อน บนเรือจมสมุทร
ล�ำนี้คนที่เหมาะสมที่สุดมีก็แต่เจ้าเท่านั้น" ซูจิงซีชะงักไปครู่หนึ่ง "บางที
อาจยังมีจั๋วเยี่ยเหออีกคน"
"ใช่ แ ล้ ว ลั ท ธิ บั ว ขาวเองก็ มี วิ ห ารย่ อ ยอยู ่ ใ นนครหลวงเช่ น กั น
ข้าต้องพานางไปด้วย งานจ�ำต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากนาง" อูต๋ งิ้ หยวน
รีบอธิบาย
"นางเป็นคนฉลาด มีนางอยู่ด้วยย่อมเป็นเรื่องที่ดี" ซูจิงซีบอก
ทันใดนัน้ เสียงความเคลือ่ นไหวของใครบางคนก็ดงั ขึน้ จากอีกด้าน
ของล�ำเรือ ซูจิงซีกับอู๋ติ้งหยวนต่างผละออกจากกัน ถอยไปกันคนละ
ครึ่งก้าว พวกเขามองเห็นว่าบนจุดดูทิศทางลมที่อยู่ห่างออกไปมีเงาร่าง
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สูงๆ ของใครบางคนเดินขึ้นมาช้าๆ คนผู้นี้คิ้วกระบี่หนวดเครายาว
สวมอาภรณ์บัณฑิตสีขาว ผูกผ้าโพกไหมไว้บนศีรษะ ห่างดูน่าเกรงขาม
ใกล้ดูอบอุ่น ที่แท้อีกฝ่ายก็คือจางเฉวียน
จางเฉวี ย นพอเห็ น พวกเขาสองคนอยู ่ ด ้ ว ยกั น ก็ มิ ไ ด้ มี ท ่ า ที
ประหลาดใจแต่อย่างใด เขาประสานมือโค้งค�ำนับคราหนึง่ ก่อนเอ่ยปาก
"ยินดีด้วย" ก่อนจะประสานมือโค้งค�ำนับอีกครา มองไปทางซูจิงซี
"ขออภัย"
ค�ำกล่าวขออภัยนี้ฝากแฝงความหมายลึกซึ้ง ทั้งเพื่อขออภัยที่
พรวดพราดเข้ามาขัดจังหวะการสนทนาของพวกเขาสองคน และเพื่อ
เร่งรัดอู๋ติ้งหยวนให้รีบออกเดินทาง และยิ่งเพื่อสังเกตสายสนกลในของ
ซูจิงซี ซูจิงซีเกี่ยวเส้นผมที่ระอยู่บริเวณหน้าผาก คล้องแขนอู๋ติ้งหยวน
ด้วยสองตาเป็นประกาย
"สตรีสุขสมได้พบคู่ครอง ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกอันดีให้แก่กัน
เดิมควรเป็นเรื่องน่ายินดี ทว่ายามนี้เรือจมสมุทรเสียหาย ด้านหลังมี
กองก�ำลังของซวนหนีไล่ตาม องค์รัชทายาทบาดเจ็บ ยากจะแบกรับ
ความยากล�ำบากในการเดินทางไหว ว่ากันตามความเร็วนี้ เกรงว่า
ยากจะไปถึงนครหลวงได้ทัน ด้วยเพราะสถานการณ์บีบบังคับถึงต้อง
เดินหมากเช่นนี้ ให้แม่ทพ
ั อูเ๋ สีย่ งอันตรายเดินทางไปคลีค่ ลายสถานการณ์
ที่นครหลวงล่วงหน้าก่อน เรื่องนี้องค์รัชทายาทมิทรงทราบ หากแม่นาง
จะต�ำหนิ ข้าก็ยินดีแบกรับมันไว้เพียงล�ำพัง"
เขาเรียกอู๋ติ้งหยวนว่าแม่ทัพอู๋ เห็นได้ชัดว่ามีใจคิดตอบแทนอยู่
ลับๆ แล้ว ยามนี้อู๋ติ้งหยวนปริปาก "เจอหน้าเขาทีไรข้าเป็นอันปวดหัว
ทุกที ทะเลาะกันมากเกิน มิสู้หลบหน้ากันให้ไกล"
จางเฉวียนพูดอย่างจริงจัง "ไว้แม่ทัพอู๋ได้ชัยกลับมา ข้าย่อมต้อง
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กราบทูลองค์รัชทายาทขอสมรสพระราชทานให้พวกเจ้า ให้ผู้คนได้
กล่าวขานถึง"
คราวนี้อย่าว่าแต่ซูจิงซีเลย แม้แต่อู๋ติ้งหยวนก็ยังไม่วายอุทาน
เสียงแผ่วออกมาคราหนึ่ง
ดูทา่ เรือ่ งองค์รชั ทายาทเสีย่ งตายสละชีวติ ช่วยหมอสตรีนางหนึง่ นี้
จะสร้างความวิตกกังวลให้จางเฉวียนไม่ใช่น้อย เขาถึงได้นึกอยากสืบ
ที่มาที่ไปของซูจิงซี หากจูจันจีเกิดรับหมอสตรีผู้นี้ขึ้นเป็นพระสนมขึ้นมา
เรื่องนี้ย่อมสร้างความยุ่งยากใหญ่หลวง ดังนั้นค�ำพูดของจางเฉวียน
พวกนั้นถึงได้ฟังดูเร่งร้อนสนับสนุนให้มีงานมงคลระหว่างอู๋ติ้งหยวนกับ
ซูจิงซีนัก มีเพียงเช่นนี้องค์รัชทายาทถึงจะตัดใจได้อย่างสิ้นเชิง
ทว่าอู๋ติ้งหยวนยามนี้หาได้สนใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นไม่ เขา
กุมมือของซูจิงซีแน่นยิ่งกว่าเก่า จางเฉวียนเพราะรู้ว่าไม่อาจปิดบังนาง
จึงท�ำเพียงประสานมือเอ่ยวาจาด้วยน�้ำใสใจจริง "ข้าหาได้มีอันใด
ไม่พอใจแม่นางไม่ แต่เพราะเห็นสตรีมากมายที่ต้องทนทุกข์หลังเข้าวัง
โดยเฉพาะสตรีเปีย่ มความสามารถ แม่นางซู เจ้าเป็นคนฉลาดหลักแหลม
ไม่จ�ำเป็นต้องเดินลงไปในบ่อเพลิงนั่น"
ซู จิ ง ซี ยื น พิ ง ซบอยู ่ ข ้ า งอู ๋ ติ้ ง หยวน "ยามนี้ ข ้ า สุ ข ใจยิ่ ง จางโหว
มิจ�ำเป็นต้องกังวล"
"เช่นนั้นก็ดีๆ" จางโหวปีติยินดี เขาแหงนหน้ามองดูดวงจันทร์
สุกสว่าง พูดชัดถ้อยชัดค�ำ "คืนนี้จันทร์กระจ่างดั่งธารน�้ำตก เหมาะจะ
อาบพิณช�ำระสาย แม่ทัพอู๋เดินทางไปนครหลวงครานี้ล�ำบากอันตราย
ไม่นอ้ ย จางเฉวียนใคร่บรรเลงบทเพลงเพือ่ ท่านแม่ทพั สักเพลง ถือเป็นการ
เลี้ยงส่ง"
พูดจบเขาก็เลิกชายอาภรณ์แล้วนั่งลงบนจุดดูทิศทางลม หน้าตัก

Ma Bo Yong 19

มีพิณยาวท่วงท�ำนองโบราณเรียบง่ายวางพาดอยู่คันหนึ่ง จางเฉวียน
เป็นอาจารย์สอนพิณให้จูจันจี ผู้คนในนครหลวงต่างถือว่าการได้ยิน
บทเพลงทีจ่ างโหวบรรเลงนับเป็นเกียรติสงู สุด อูต๋ งิ้ หยวนไม่ได้รสู้ กึ พิเศษ
อันใด แต่ซูจิงซีรู้ดีว่านี่เป็นการให้เกียรติอย่างหาที่สุดมิได้
เริ่มด้วยบทเพลง 'เฟิ่งเกี้ยวหวง'* ดังกังวานอยู่ที่หัวเรือ เสียงพิณ
ลึกล�้ำอัศจรรย์ จังหวะบรรเลงสูงส่งไม่ธรรมดา สอดรับขับดุนอยู่กับ
จันทร์กระจ่างสีเงินยวงเหนือท้องนภา จางเฉวียนจงใจเลือกท�ำนอง
อู๋เหมย (ไร้แม่สื่อ) ในบทเพลงแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกเบิกบานงดงาม
บทเพลง 'เฟิ ่ ง เกี้ ย วหวง' นี้ ซื อ หม่ า เซี ย งหรู ก วี แ ห่ ง ฮั่ น ตะวั น ตกเป็ น
ผู้ประพันธ์ ยามพ�ำนักอยู่ที่เฉิงตู เขาถูกตาต้องใจจัวเหวินจวิน สตรีม่าย
ครองพรหมจรรย์ จึงใช้เสียงพิณสื่อความในใจ เหวินจวินที่รอบรู้ด้าน
การดนตรีถกู จิตใจอันเร่าร้อนของซือหม่าเซียงหรูกล่อมเกลา จนสุดท้าย
ก็ยอมหนีตามกันไป จางเฉวียนเลือกบทเพลงนี้ นับว่าต้องเค้นสมอง
หนาหนักไม่ใช่น้อย
หลังบรรเลงอยู่หลายรอบ จู่ๆ นิ้วของจางเฉวียนที่ดึงดีดบรรเลง
อยู่บนเส้นสายก็กลับกลายเปลี่ยนจังหวะ จากท่วงท�ำนองละเอียดอ่อน
งดงามนุม่ นวลละมุนละไมอยูแ่ ต่เดิม จูๆ่ ก็กลับเป็นรันทดวังเวง เสียงพิณ
แฝงไว้ซึ่งอารมณ์อ้างว้างอาดูรเย็นยะเยือกเสมือนหนึ่งข้ามฝั่งแม่น�้ำ
เย็นเยียบ
"บทเพลง 'อี้สุ่ย' เขาก�ำลังเร่งรัดให้เจ้ารีบออกเดินทาง" ซูจิงซี
บอกกับอู๋ติ้งหยวน
"ล�ำน�้ำอี้สุ่ย จิงเคอ** ลอบสังหารจักรพรรดิฉิน?" อู๋ติ้งหยวนแม้จะ
* หงส์คู่ หรือเฟิ่งหวง คือสัญลักษณ์มงคลระหว่างชายหนุ่มหญิงสาว โดยมีเฟิ่งเป็นตัวแทนของนกตัวผู้
หวงเป็นตัวแทนของนกตัวเมีย
** จิงเคอ เป็นมือสังหารที่ลอบสังหารฉินอ๋อง หรือฉินซีฮ่องเต้ที่ปรากฏนามในประวัติศาสตร์จีนในจั้นกั๋ว
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เรียนหนังสือมาไม่มาก ทว่าเรื่องเกี่ยวกับมือสังหารนั้นเขากลับได้ยิน
จากโรงมหรสพมาไม่ใช่น้อย
"ถู ก แล้ ว จิ ง เคอพร้ อ มกองขบวนถู ก ไท่ จื่ อ ตั น * เร่ ง รั ด ให้ รี บ
ออกเดินทาง เกาเจี้ยนหลี** ดีดพิณส่งเขาอยู่ที่ริมฝั่งล�ำน�้ำอี้สุ่ย บ้าจริง
เหตุใดถึงไม่รจู้ กั เลือกเพลงทีเ่ ป็นมงคลสักหน่อยนะ" ซูจงิ ซีปริปากต�ำหนิ
เบาๆ ออกมาประโยคหนึ่ ง ก่ อ นจะขยั บ อกเสื้ อ ให้ อู ๋ ติ้ ง หยวนอย่ า ง
สนิทสนม ราวกับสตรีที่เพิ่งออกเรือนก�ำลังส่งสามีออกรบ
อู๋ติ้งหยวนยืนตัวตรง ปล่อยให้นางจัดเสื้อผ้าตามอ�ำเภอใจ หลัง
จัดการเรียบร้อย จูๆ่ ซูจงิ ซีกเ็ ขย่งปลายเท้าขึน้ เล็กน้อย จุมพิตลงบนแก้ม
ของอู๋ติ้งหยวนเบาๆ คราหนึ่ง อู๋ติ้งหยวนร่างกายโอนเอน เลือดในกาย
พลุ่งพล่าน ทว่าก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองใดๆ ซูจิงซีก็ขยับตัวเข้ามา
ใกล้อีกเล็กน้อย ริมฝีปากเจียนสัมผัสถูกติ่งหูเขา
เสียงเบาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากนาง
มุดลอดเข้าไปในหูของอูต๋ งิ้ หยวน เขาสงบลงแทบจะในทันที รอยเลือดฝาด
บนใบหน้าก็ค่อยๆ จางหาย ท�ำเพียงรอรับฟังอยู่เงียบๆ เสียงพิณที่
ดังอยู่ไกลๆ กระหึ่มก้อง จางเฉวียนยังคงมุ่งมั่นอยู่กับการบรรเลงเพลง
ไม่ทันได้สนใจความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางนี้
หลังก�ำชับก�ำชาเสร็จ ซูจิงซีก็ชักเท้าถอยออกมาก้าวหนึ่ง "ยัง
จ�ำค�ำพูดที่เจ้าพูดตอนอยู่ที่อู่ต่อเรือไหวอันได้หรือไม่ โอกาสมีชีวิตรอด
มอบให้แก่คนที่ยังมีห่วงอันใดพวกนั้น"
อู๋ติ้งหยวนพยักหน้า
"ตอนนี้เจ้าเองก็มีคนที่ห่วงใยแล้ว ดังนั้นห้ามเอ่ยปากอยากตาย
* ไท่จื่อตัน รัชทายาทแห่งแคว้นเยี่ยน ทรงตกเป็นตัวประกันอยู่ในแคว้นฉินเป็นเวลานาน ตลอดเวลา
ถูกกดขี่สารพัด ต่อมาได้หลบหนีกลับไปยังแคว้นเยี่ยนได้ส�ำเร็จ
** เกาเจี้ยนหลี สหายร่วมพเนจรของจิงเคอ มีความสามารถด้านการบรรเลงพิณ
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ออกมาง่ายๆ อีก" ซูจิงซีกล่าวอย่างนุ่มนวล
บทเพลง 'อี้สุ่ย' บรรเลงจบลงพอดี บรรยากาศรอบเรือจมสมุทร
สงบนิ่ ง ลงอี ก คราว แสงจั น ทร์ เ หนื อ ศี ร ษะก็ เ งี ย บเหงาวั ง เวงเช่ น กั น
จางเฉวียนลุกขึ้น แสดงคารวะไปทางอู๋ติ้งหยวนด้วยท่าทีจริงจัง
ได้เวลาออกเดินทางแล้ว
เช้ า ตรู ่ เ ดื อ นห้ า วั น ที่ ส ามสิ บ หมอกหนาทึ บ รวมตั ว กั น อยู ่ ที่
นอกเมืองชางโจว กลืนกินเค้าโครงก�ำแพงเมืองหมดสิ้นเป็นอันดับแรก
ก่อนจะแผ่ขยายเข้าไปในป่าที่อยู่รายรอบ ไม่ว่าจะต้นไม้สูงใหญ่อย่าง
ไป๋หยาง เยวี่ยฮว่า อวี๋ซู่ หรือไม้พุ่มเตี้ยอย่างจิงเถียว หูจือจื่อ จิ่นจีเอ๋อร์
ต่างล้วนถูกหมอกหนาปกคลุมจนโผล่ออกมาแค่หนึ่งก้านครึ่งกิ่ง มองดู
จากไกลๆ จะเห็นคล้ายกับเป็นแขนที่เหยียดยื่นออกมาจากเงามืด
ม้าชัน้ ยอดสองตัววิง่ รีอ่ ยูบ่ นถนนหลวง ทว่าไอหมอกทีโ่ หมกระหน�ำ่
ขึน้ มาชัน้ แล้วชัน้ เล่ากลับไม่อาจลดทอนความเร็วของพวกมัน อูต๋ งิ้ หยวน
กุมเชือกบังเหียนแน่นควบทะยานอยู่ทางด้านหน้า จั๋วเยี่ยเหอควบม้า
อีกตัวตามติดอยู่ทางด้านหลัง ทักษะการขี่ม้าของนางจัดว่าดีเกินคาด
อย่างน้อยก็ยงั ดีกว่าอูต๋ งิ้ หยวนทีใ่ ช้ชวี ติ อยูแ่ ถบแม่นำ�้ ฉินไหวมานับแต่เล็ก
ทว่าไม่รเู้ พราะคิดอันใด นางถึงจงใจควบคุมความเร็ว คอยรักษาระยะห่าง
ประมาณครึ่งตัวคนนั้นไว้
เมื่อคืนพวกเขาลงจากเรือตอนยามจื่อ วิ่งผ่านนอกเมืองชางโจว
ออกจากล�ำน�้ำขนส่งมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างรวดเร็ว
ทัง้ คูจ่ ำ� ต้องขึน้ เหนือไปยังจุดพักม้าป้าโจว กูอ้ นั ต้าซิง เข้าสูน่ ครหลวง
ให้ได้ภายในสองวัน ระยะทางหน้าหลังรวมทั้งสิ้นสามร้อยยี่สิบหลี่
โชคดี ที่ ค รั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น จากจางเฉวี ย น ม้ า ที่
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พวกเขาสองคนใช้ล้วนแต่เป็นม้าชั้นเลิศบนทุ่งหญ้ากว้างที่ยืมมาจาก
สหายในยุทธภพ และยังมีเงินทองอีกหนึ่งถุงกับหนังสือเร่งด่วนของ
ที่ว่าการจี่หนานซึ่งจางเฉวียนท�ำปลอมขึ้นด้วยตัวเองอีกฉบับ มีหนังสือ
ฉบับนี้ สถานะของพวกเขาย่อมไม่ต่างอันใดกับแปดร้อยหลี่เร่งด่วน
จุดพักม้าตามทางย่อมมอบม้าที่ดีที่สุดให้พวกเขาแลกเปลี่ยน
"อา...ท่านเจ้าลัทธิ ข้ารู้สึกว่าอารมณ์ของท่านระยะนี้เหมือนจะ
ดีกว่าเก่าก่อนมาก" จั๋วเยี่ยเหอพูดอย่างไม่อินังขังขอบ หมอกด้านหน้า
หนาหนักจ�ำต้องลดความเร็วลง นางอาศัยโอกาสนีห้ ยิบเอาขนมโก๋พทุ รา
ในถุงสัมภาระติดตัวออกมาใส่ปาก
"ห้ามเรียกข้าว่าเจ้าลัทธิ" อู๋ติ้งหยวนชักสีหน้า
จัว๋ เยีย่ เหอกลับหัวเราะหึๆ ออกมา "นับแต่ครัง้ แรกทีข่ า้ เห็นเจ้าลัทธิ
ท่านก็สีหน้าอมทุกข์ไม่เลิก ริ้วรอยยับย่นบนใบหน้าล้วนแต่อารมณ์
ทดท้อ ทว่านับแต่เมื่อคืนท่านกลับเอาแต่ยิ้ม ใช่แล้ว แม้แต่ตอนนี้
ท่านไม่ต้องท�ำเป็นชักสีหน้า ท�ำเช่นนั้นรังแต่จะยิ่งเห็นชัด"
อู๋ติ้งหยวนท�ำได้เพียงเบือนหน้าไปทางอื่น "ตกลงเจ้าคิดจะพูด
อันใดกันแน่"
"เจ้าลัทธิ ที่ท่านยอมรับค�ำไหว้วานของจางเฉวียนเดินทางไป
นครหลวง ย่อมต้องมีเหตุผลใช่หรือไม่"
"ข้าก็แค่ไม่อยากอยู่บนเรือต่อ เห็นหน้าองค์รัชทายาททีไร หัวข้า
เป็นอันต้องปวดเหมือนจะระเบิดอยู่ตลอด ให้เดินทางเช่นนั้นมิสู้แยก
ออกมาเดินทางเช่นนี้ยังจะสะดวกกว่า"
จั๋วเยี่ยเหอลูบหูม้า เอ่ยด้วยน�้ำเสียงซาบซึ้ง "ดูท่าท่านเจ้าลัทธิคง
คิดตกแล้ว เพื่อช่วยให้ลัทธิของพวกเราด�ำรงคงอยู่ ท่านเจ้าลัทธิถึงกับ
ยินดีละทิ้งเรื่องราวบาดหมางกับราชนิกุลจูแห่งราชวงศ์หมิงในอดีต"
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"เหลวไหล! ใครบอกว่าหนี้แค้นระหว่างข้ากับลัทธิบัวขาวของ
พวกเจ้ารวมถึงราชนิกุลจูแห่งราชวงศ์หมิงจบสิ้นแล้ว"
"เช่ น นั้ น ก็ แ ปลก" จั๋ ว เยี่ ย เหอกลอกตาคราหนึ่ ง "หากไม่ ยิ น ดี
ร่วมมือกับศัตรู เช่นนั้นท่านก็ควรทิ้งข้า เดินทางกลับหนานจิงไปใช้ชีวิต
เยี่ยงปุถุชนคนธรรมดาถึงจะถูก แต่หากมีใจคิดล้างแค้นให้สกุลเถี่ย
ท่านก็น่าจะนั่งอยู่บนภูดูเสือกัดกัน ดูฮั่นอ๋องกับองค์รัชทายาทสู้กันจน
หัวแตกเลือดอาบ แต่ท่านเจ้าลัทธิกลับยอมยากล�ำบากเร่งรีบเดินทาง
ไปเป่ยจิง หากมิใช่เพื่อสร้างคุณูปการใหญ่หลวงให้ลัทธิ เช่นนั้นแล้ว
ยังจะเพื่อการใดได้"
"เอาเป็นว่าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ก็แล้วกัน"
"หรือว่า...เพื่อท่านพี่ซู?"
อู๋ติ้งหยวนที่อยู่บนหลังม้าการเคลื่อนไหวแข็งทื่ออย่างเห็นได้ชัด
จั๋วเยี่ยเหอกะพริบตาปริบๆ ก่อนยิ้มพูด "ดูท่าข้าคงต้องเก็บโก๋พุทรา
ไว้สักหน่อยแล้ว วันหน้ายังต้องรวบรวมเซิงตี้หวง* ล�ำไย เมล็ดบัว
แสดงความยินดีต่อเจ้าลัทธิอีก" อู๋ติ้งหยวนยังไม่ทันได้พูดอันใด จู่ๆ นาง
ก็เลิกหยอกเย้า ดวงตาเฉกผลซิ่งคู่นั้นส่องประกายคมกริบ "ทว่า...
เจ้าลัทธิ ท่านเข้าใจถ่องแท้แล้วใช่หรือไม่ว่าควรท�ำอันใดเมื่อไปถึง
นครหลวง"
อู๋ติ้งหยวนพูดเสียงขรึม "จางเฉวียนบอกแล้ว ข้าก็แค่หาวิธีส่งข่าว
เรื่ อ งองค์ รั ช ทายาทยั ง ทรงมี พ ระชนม์ ชี พ เข้ า ไปในวั ง ให้ ไ ด้ เ ท่ า นั้ น ก็
พอแล้ว"
ยามนี้โอกาสชนะขององค์รัชทายาทนั้นจะบอกว่ามากก็ไม่มาก
จะบอกว่าน้อยก็ไม่น้อย คุณชายซวนหนีกับกองก�ำลังทหารกบฏซานตง
* เซิงตี้หวง หรือโกฐขี้แมว เป็นสมุนไพรจีน สรรพคุณช่วยแก้ร้อนใน บ�ำรุงเลือด

24 สองนครสิบห้าวัน 4

ไล่ลา่ องค์รชั ทายาทอยูข่ า้ งนอก ฮัน่ อ๋องควบคุมราชส�ำนักอยูท่ นี่ ครหลวง
ก�ำลังของศัตรูกบั พวกเขาห่างกันราวฟ้ากับดิน ทว่าแผนการทัง้ หมดของ
ฮั่นอ๋องจะบรรลุผลส�ำเร็จได้ทั้งองค์จักรพรรดิและองค์รัชทายาทล้วน
ต้องสิ้นชีพไปด้วยกันทั้งคู่ จะมีใครคนใดคนหนึง่ ไม่ตายไม่ได้ หาไม่แล้ว
เขาไหนเลยจะมีโอกาสขึ้นครองราชบัลลังก์
ดังนั้นส�ำหรับจูจันจี หนทางแห่งชัยชนะที่ง่ายที่สุดก็คือให้บุคคล
ส�ำคัญในนครหลวงรู้ว่าองค์รัชทายาทยังไม่ตาย อีกทั้งยังก�ำลังรีบเร่ง
กลับมาอยู่ ขอเพียงน�ำความนีไ้ ปมอบให้ถกู คน แผนการของฮัน่ อ๋องย่อม
พังพินาศ ถึงตอนนัน้ องค์รชั ทายาทจะกลับถึงนครหลวงเร็วช้าไปวันหนึง่
ก็ย่อมมิใช่ปัญหา
ที่จางเฉวียนเร่งให้อู๋ติ้งหยวนออกเดินทาง เป้าหมายก็ด้วยเพราะ
เหตุนี้
"จางเฉวียนพูดง่ายดีแท้ ทว่าเจ้าลัทธิท่านเคยไปนครหลวง รู้ว่า
จะหาบุคคลส�ำคัญคนไหนใช่หรือไม่"
"บุคคลส�ำคัญที่พวกเราควรไปหาย่อมไม่พ้นมหาอ�ำมาตย์แห่ง
ราชส�ำนักต้าหมิง"
พอได้ยนิ แบบนัน้ จัว๋ เยีย่ เหอก็หวั เราะจนแทบตกจากหลังม้า "ท่าน
ไปฟังละครมาจากไหน ราชส�ำนักต้าหมิงเคยมีมหาอ�ำมาตย์ที่ไหนกัน"
"เหลวไหล หลี่ ซ ่ า นฉาง* มิ ใ ช่ ม หาอ� ำ มาตย์ ห รื อ ไร ไหนจะยั ง
หูเหวยยง** อีก" อู๋ติ้งหยวนไม่ยอมแพ้
"นั่นเรียกอัครเสนาบดีต่างหาก อีกทั้งยังมีแค่พวกเขาไม่กี่คน
เท่านั้นที่เคยได้เป็น หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้ว"
"หลังจากนั้นก็ไม่มีมหาอ�ำมาตย์แล้ว? แล้วงานของมหาอ�ำมาตย์
* หลีซ่ า่ นฉาง อัครเสนาบดีคนแรกของราชวงศ์หมิง กล่าวกันว่าเขาเป็นพระสหายสนิทของจักรพรรดิหงอู่
** หูเหวยยง เป็นขุนนางชาวจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ด�ำรงต�ำแหน่งอัครเสนาบดีช่วง ค.ศ. 1373-1380
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ใครเป็ น คนท� ำ" ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ล� ำดั บ ชั้ น ของขุ น นางราชส� ำนั ก ของ
อู๋ติ้งหยวนล้วนได้มาจากโรงมหรสพในหอสุราเมืองหนานจิงด้วยกัน
ทัง้ นัน้ ส่วนใหญ่ลว้ นเป็นจินตนาการเหลวไหลผิดจากความเป็นจริงของ
พวกชาวบ้านทั้งสิ้น
จั๋วเยี่ยเหอไม่ได้ตอบ ตรงกันข้ามกลับถามค�ำถามขึ้นมาอีกข้อ
"ข้าถามหน่อย รองเสนาบดีประจ�ำกรมพิธกี ารขัน้ สอง กับมหาราชบัณฑิต
ต�ำหนักอู่อิงขั้นห้า ผู้ใดใหญ่กว่ากัน"
"แน่นอนว่าคนทีข่ นั้ สูงกว่าใหญ่...ใช่หรือไม่" อูต๋ งิ้ หยวนถูกจัว๋ เยีย่ เหอ
จ้องเสียจนหมดความมั่นใจ
"เช่นนั้นข้าถามท่านอีกที องค์จักรพรรดิทรงเกิดเรื่อง ต้องปรึกษา
กับรองเสนาบดีหกกรม หรือต้องปรึกษามหาราชบัณฑิต"
"เอ่อ..."
จัว๋ เยีย่ เหอส่ายหน้า "เจ้าลัทธิ หากเรือ่ งเช่นนีท้ า่ นยังไม่รู้ ข้าว่าท่าน
อย่าไปนครหลวงเลยจะดีกว่า เกิดหาคนส�ำคัญผิดตัว ดีไม่ดีอาจน�ำภัย
ถึงตัว กลับไปใช้บั้นปลายชีวิตอยู่ที่จินหลิงจะดีกว่า"
อู ๋ ติ้ ง หยวนกระตุ ก เชื อ กบั ง เหี ย นอย่ า งไม่ พ อใจ เร่ ง จั ง หวะม้ า
ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย "งั้นเจ้าลองว่ามาว่าควรท�ำอย่างไร"
"ท่ า นเจ้ า ลั ท ธิ ราชส� ำ นั ก หลั ง จากหู เ หวยยงเป็ น ต้ น มาก็ ไ ม่ มี
ต�ำแหน่งอัครเสนาบดีอกี องค์จกั รพรรดิทรงควบคุมอ�ำนาจในการตัดสิน
พระทัยทั้งหมดด้วยพระองค์เอง ทว่าองค์จักรพรรดิพระองค์เดียวย่อม
ไม่อาจจัดการเรื่องราวทั้งหมดได้ ดังนั้นข้างกายจึงมีมหาราชบัณฑิต
จ�ำนวนหนึง่ ท�ำหน้าทีอ่ ยูใ่ นสภาขุนนางทีป่ รึกษา มีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
นโยบายแผ่นดิน หลังก�ำหนดทิศทางเสร็จสิ้น ถึงค่อยมอบให้หกกรม
น�ำไปด�ำเนินการต่อ"
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อู ๋ ติ้ ง หยวนคล้ า ยตระหนั ก ได้ "ดั ง นั้ น ตอนนี้ ค นที่ เ ป็ น ใหญ่ ใ น
ราชส�ำนักจึงไม่ใช่อคั รเสนาบดีหรือมหาอ�ำมาตย์ แต่เป็นมหาราชบัณฑิต
แห่งสภาขุนนางพวกนั้น"
"ใช่แล้ว"
"นั่นก็หมายความว่าทันทีที่ไปถึงนครหลวง พวกเราแค่ตรงดิ่งไป
หามหาราชบัณฑิตพวกนั้นแค่นี้ก็ได้แล้วมิใช่หรือ"
จัว๋ เยีย่ เหอยิม้ ตอบ "ท่านต�ำหนิทอี่ งค์รชั ทายาทไม่ระวังตน แต่ตวั เอง
กลับท�ำผิดพลาดแบบเดียวกัน ท่านรูไ้ ด้เช่นไรว่ามหาราชบัณฑิตพวกนัน้
ไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับฮั่นอ๋อง"
อู๋ติ้งหยวนประชดออกมาคราหนึ่ง "หากขุนนางฝ่ายบุ๋นพวกนั้น
ใช้การอันใดไม่ได้ เช่นนัน้ ก็ไปหาผูบ้ งั คับการทหารในกองทัพ เช่นนีย้ อ่ ม
ไม่ผิดแน่"
"ในนครหลวงยังมีกองก�ำลังทหารราชองครักษ์สามสิบสองกอง
คอยพิทกั ษ์เขตวังหลวง กับสามกองพลใหญ่ ส�ำนักห้าก�ำลังพลระวังเมือง
อา...ใช่ ในวังยังมีกองก�ำลังทหารม้าส่วนพระองค์กองพลหย่งซือ่ ซ่อนอยู่
อีก ทว่าสุดท้ายก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆ ท่านรู้ได้เช่นไรว่าพวกเขา
ไม่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในแผนการของฮั่นอ๋อง"
"บุ๋นไม่ได้ บู๊ก็ไม่ได้ งั้นเจ้าว่าพวกเราควรไปหาใคร"
จั๋วเยี่ยเหอมองเขาด้วยสายตาเจ้าเล่ห์คราหนึ่ง "เรื่องนี้ง่ายดายยิ่ง
ไม่ว่าใครก็ล้วนแต่เป็นพรรคพวกของฮั่นอ๋องได้ทั้งนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วย
เพราะพวกเขาล้วนมีโอกาสได้ผลประโยชน์จากงานนี้ แต่หากเจ้าลัทธิ
ลองพิจารณาดูในอีกแง่มุมหนึ่ง หากมีคนที่ไม่ว่าเช่นไรก็ไม่อาจได้รับ
ผลประโยชน์จากการนี้ คนผู้นั้นย่อมเป็นคนที่พวกเราเชื่อถือไว้วางใจได้
มากที่สุด"
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อูต๋ งิ้ หยวนหัวคิว้ ขมวดเข้าหากัน ค�ำไม่กพ
ี่ ยางค์เล็ดลอดผ่านไรฟัน
ของเขา "อัครมเหสีจาง..."
โอรสสวรรค์ของราชส�ำนักต้าหมิงองค์ปัจจุบันเป็นสามีของนาง
องค์รัชทายาทองค์ปัจจุบันก็เป็นบุตรชายของนาง เจ้าครองศักดินา
วัยเยาว์สองคนเองก็เป็นบุตรของนางเช่นกัน หากฮัน่ อ๋องต้องการช่วงชิง
ราชบั ล ลั ง ก์ ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งสั ง หารบุ ต รหลานนางให้ สิ้ น จุ ด ยื น ของ
อัครมเหสีจางกับฮัน่ อ๋องคือไม่เจ้าตายก็ขา้ ม้วย ไม่มจี ดุ ให้ประนีประนอม
กันได้เลยแม้แต่น้อย
"ถูกต้องแล้ว หลังไปถึงนครหลวง พวกเราจะแพร่งพรายเรื่องนี้
ให้ใครรู้ก่อนไม่ได้เป็นอันขาด มีเพียงเข้าพบอัครมเหสีเท่านั้นถึงจะเป็น
หนทางคลี่คลายสถานการณ์เพียงหนึ่งเดียว"
อูต๋ งิ้ หยวนจ้องมองจัว๋ เยีย่ เหออยูเ่ ป็นนาน ก่อนพูดอย่างทอดถอนใจ
"เจ้าก็แค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้น วิธีการร้ายกาจมากมายเช่นนี้ไปเรียนรู้มา
จากไหนกัน เจ้าแม่ช่างรู้จักสั่งสอนดีแท้"
จั๋ ว เยี่ ย เหอโบกมื อ ปฏิ เ สธ "เด็ ก ที่ เ จ้ า แม่ รั บ เลี้ ย งมี อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น
หลายร้อยคน คนที่ไร้ความสามารถต่างตายไประหว่างทางนานแล้ว"
นางกวาดตามองดูหมอกกว้างทีอ่ ยูร่ ายรอบ สีหน้าท่าทางเคร่งขรึมอย่าง
ไม่เคยเห็น "ดังนั้นเจ้าลัทธิอย่าได้ประเมินสถานการณ์ในนครหลวง
ต�่ำเกินไป ที่นั่นไม่เหมือนจินหลิง ไม่เหมือนหยางโจว ไหวอัน จี่หนาน
หรือเมืองอื่นๆ ที่นั่นเป็นถ�้ำเสือบ่อมังกรของจริง ซับซ้อนไปด้วยอิทธิพล
ต่างๆ นานา หากก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวก็อาจน�ำมาซึง่ ภัยพิบตั ใิ หญ่หลวง
มิอาจพลิกฟื้นสถานการณ์ได้อีก"
"อืม...เรื่องนี้ข้ารู้ดี" พูดถึงตรงนี้อู๋ติ้งหยวนก็เผลอลูบคางตัวเอง
อย่างไม่รู้ตัว
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"ดูๆ! เจ้าลัทธิ ท่านยิม้ เช่นนัน้ ออกมาอีกแล้ว ท่านพีซ่ กู ำ� ชับสัง่ อันใด
ท่านไว้ใช่หรือไม่" เห็นอู๋ติ้งหยวนไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธเช่นนั้น จั๋วเยี่ยเหอ
ก็ไม่วายถอนหายใจออกมาคราหนึ่ง "ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดท่าน
ถึงตกลงรับปากท�ำเรื่องนี้ แผนการล้างแค้นของท่านพี่ซูมีเพียงต้องช่วย
ให้องค์รชั ทายาทขึน้ ครองบัลลังก์เท่านัน้ อยากให้องค์รชั ทายาทขึน้ ครอง
บัลลังก์กม็ แี ต่ตอ้ งให้ทา่ นเดินทางไปนครหลวงก่อนก้าวหนึง่ เฮ้อ เจ้าลัทธิ
ท่านดีต่อท่านพี่ซูยิ่งนัก"
ครั้งนี้อู๋ติ้งหยวนมิได้หลบเลี่ยง สายตาของเขาทอดมองไปยัง
เบือ้ งหน้า "ไม่ใช่แค่เรือ่ งของนาง แต่ยงั มีเรือ่ งขององค์รชั ทายาท เรือ่ งของ
สกุลอู๋กับสกุลเถี่ย รวมถึงลัทธิบัวขาวของพวกเจ้า...ข้าคิดดีแล้ว ครั้งนี้
ข้าจะไปนครหลวง สะสางเรื่องทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในคราเดียว"
น�้ำเสียงของเขาหนักแน่น แววตาจดจ่อ ไม่มีลังเลแม้แต่น้อยอีกต่อไป
จั๋วเยี่ยเหอพิจารณาดูอู๋ติ้งหยวนด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็น
'ไม้ถอ่ ปวกเปียก' ทีล่ งั เลใจอยูต่ ลอดเวลาคนนัน้ คล้ายถอดรกเปลีย่ นกระดูก
ทิ้งภายในชั่วข้ามคืน ตลอดเส้นทางยาวไกลจากหนานจิงถึงนครหลวง
นี่เป็นครั้งแรกที่เขายอมเผยคมออกมาให้เห็น เป็นครั้งแรกที่เขาแสดง
ให้รู้ว่าแท้แล้วตัวเองก็มีสิ่งที่อยากท�ำเช่นกัน
ยามนี้ตะวันลอยสูงเกือบครึ่งฟ้าแล้ว ไอหมอกเริ่มจางหายไป
ทีละน้อย "เร่งฝีเท้าอีกหน่อย!" อู๋ติ้งหยวนกระตุกเชือกบังเหียนวิ่งน�ำอยู่
ทางด้ า นหน้ า มุ ่ ง ตรงไปยั ง นครหลวงอย่ า งรวดเร็ ว จั๋ ว เยี่ ย เหอเม้ ม
ริมฝีปากยิ้ม ยกแส้ขึ้นโบย ไล่กวดตามไปติดๆ
เสียงท�ำนองเพลงพื้นบ้านดังกระจ่างชัดอยู่ท่ามกลางไอหมอก
"ด่าข้า หยันข้า จริงเท็จเช่นไรไม่รู้ หานเซียงเอื้อมมือหมายคว้า ให้
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ขลาดเขลานึกกลัว ใต้หลิว่ หน้าลมโชย กลางผกาใต้เงาจันทร์ คนร้าวราน
ไหนเลยจะกล้าเอ่ยปาก มีใจไม่มีใจ จงบอกความในใจให้กระจ่างที"
"คารวะคุณชายห้า!"
เสียงหลายสิบเสียงตะโกนก้องขึ้นพร้อมกัน แม้แต่กิ่งต้นพุทรา
ที่อยู่รายรอบก็ยังสะท้านไหว
จูจันอวี้ยืนอยู่บนเนินดินและหรี่ตา พยายามนึกคิดจินตนาการว่า
พวกเขาก�ำลังตะโกน 'คารวะซื่อจื่อ' หรือไม่ก็ 'คารวะองค์รัชทายาท'
ความรู้สึกปลื้มปีตินี้เหนือกว่าอาหารล�้ำค่ากับกิจกรรมในเรือนเร้นใดๆ
แม้แต่ความรู้สึกล้มเหลวที่เกิดขึ้นที่ประตูน�้ำเก๋อซั่งก็ยังทุเลาเบาบางลง
เป็นอันมาก
หลังดื่มด�่ำกับความพึงพอใจลวงนี้ครู่หนึ่งเขาก็มองลงไปด้านล่าง
ขุนนางทหารกองก�ำลังรักษาธงชิงโจวหลายสิบนายตรงหน้าแต่ละนาย
ล้วนเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่น ใบหน้าอ่อนระโหย แค่ดูก็รู้แล้วว่า
เพิง่ ผ่านการเดินทางยากล�ำบากมาเป็นระยะทางยาวไกล ทว่าคนพวกนี้
กลับไอสังหารคุกรุน่ ทัว่ ร่าง คล้ายพยายามสะกดกลัน้ ความรูส้ กึ ต้องการ
ล้างแค้นให้ผู้เป็นนาย
ในกองก� ำ ลั ง ทหารซานตงทั้ ง หมด กองก� ำ ลั ง รั ก ษาธงชิ ง โจว
นับเป็นกองก�ำลังที่แข็งแกร่งห้าวหาญที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาต่าง
ล้วนเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดีต่อจิ้นหรงยิ่ง
ยามนี้พวกเขาอยู่ที่เส้นแบ่งเขตอ�ำเภอชิงที่ตั้งอยู่ระหว่างชางโจว
กับเทียนจิน ที่นี่ถูกเรียกว่าเฉินเชวียถุน ห่างจากล�ำน�้ำขนส่งประมาณ
ยี่สิบสามสิบหลี่ บริเวณใกล้ๆ นอกจากวัดหงฉานแล้วก็ไม่มีบ้านเรือน
ผู้คนที่ไหนอีก พื้นที่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นป่าต้นไป๋ฮว่า ก�ำลังหลักของ
กองก�ำลังรักษาธงชิงโจวก�ำลังซ่อนตัวหยุดพักเอาแรงอยู่ในป่า ไม่ต่าง
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อันใดกับธนูยาวคมกริบทีพ
่ ร้อมพุง่ ออกจากคันธนู หัวของมันพุง่ ชีไ้ ปทาง
นครหลวง
"สี่สิบแปดชั่วยามๆ!"
จูจันอวี้ชูมือขวา ท�ำมือเป็นเลขสี่ทีหนึ่งก่อนจะตามด้วยเลขแปด
ซ�้ำๆ สองครั้ง เสียงตะโกนทุกครั้งล้วนขึงขังทรงพลัง ขุนนางทหารที่อยู่
ด้านล่างต่างกลั้นลมหายใจ สายตาทุกคู่ล้วนจับจ้องอยู่บนตัวเขา
"จากจีห่ นานถึงอ�ำเภอชิงระยะทางทัง้ หมดสีร่ อ้ ยเก้าหลี่ แต่พวกเจ้า
กลับใช้เวลาเพียงสีส่ บิ แปดชัว่ ยาม หน�ำซ�ำ้ ยังไม่มใี ครหลุดกลุม่ ไปแม้แต่
คนเดียว ไม่ทำ� พวกขุนนางท้องถิน่ แตกตืน่ นีก่ แ็ สดงให้เห็นแล้วว่าพวกเจ้า
เป็ น กองก� ำ ลั ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ กรี ย งไกรเพี ย งใด ต่ อ ให้ เ ป็ น กองก� ำ ลั ง ใน
บังคับบัญชาของสวีอู่หนิงกับฉางจงอู่* ก็ไม่พ้นเช่นนี้"
ขุนนางทหารเหล่านัน้ ครัน้ ได้ยนิ คุณชายซวนหนียกพวกเขาไปเทียบ
กับสวี๋ต๋ากับฉางอวี้ชุน ทุกคนก็ต่างพากันกระซิบกระซาบอย่างพึงพอใจ
จูจันอวี้พูดขึ้นอีก "ที่เหนือไปกว่านั้นคือพวกเจ้าทุกคนต่างยอม
สละต�ำแหน่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่กับชีวิตสงบสุข ติดตามแม่ทัพจิ้นด้วยใจ
มุ่งมั่น ช่วยคลี่คลายปัญหาความยากล�ำบากของแผ่นดิน พวกเจ้า
ซื่อสัตย์กล้าหาญเช่นนี้ นับเป็นวาสนาของต้าหมิงของพวกเราโดยแท้
ข้าขอแสดงคารวะต่อคุณธรรมสูงส่งของพวกเจ้าทุกคนแทนท่านพ่อ!"
พูดจบเขาก็ประสานมือเข้าหากัน ค้อมกายค�ำนับ ขุนนางทหาร
เหล่านั้นต่างพากันคุกเข่าแสดงคารวะตอบ
จูจันอวี้เงยหน้าขึ้น เปลี่ยนเรื่องคุย "ทุกท่านเดินทางยากล�ำบาก
ทว่ า ยามนี้ ยั ง ไม่ ถึ ง เวลาพั ก ผ่ อ น องค์ รั ช ทายาทยั ง มี ชี วิ ต ต� ำ แหน่ ง
จั ก รพรรดิ ยั ง อยู ่ ไ กลห่ า ง ภารกิ จ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ยั ง ขาดขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย
* สวีอู่หนิง (สวี๋ต๋า) และฉางจงอู่ (ฉางอวี้ชุน) เป็นหนึ่งในขุนศึกผู้ร่วมก่อตั้งราชวงศ์หมิงในจักรพรรดิ
หงอู่จูหยวนจาง
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หวังว่าทุกคนจะทุ่มเทอย่างสุดก�ำลัง" ครั้นเห็นขุนนางทหารต่างมีสีหน้า
ละอายแก่ใจ เขาก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ "พวกเจ้าไม่จำ� เป็นต้องละอาย
องค์รัชทายาทเสด็จไปจี่หนาน เป็นเหตุสุดวิสัยที่แม้แต่หลิวป๋อเวิน*
ก็ยังมิอาจคาดการณ์ได้ แล้วใครเล่าจะเตรียมการป้องกันได้ล่วงหน้า
เป็นข้าเองต่างหากที่พลาดท่าตรงประตูน�้ำเก๋อซั่ง ท�ำให้พวกเขาหนีรอด
ไปได้ พวกเจ้าลองคิดดู เสื้อตัวในถูกถอดออกแล้วแต่กลับรุกคืบต่อ
ไม่ได้ ความรู้สึกขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้นั้นมันทรมานสักขนาดไหน"
วาจาลามกนี้ท�ำพวกขุนนางทหารเปิดปากหัวเราะ บรรยากาศ
กลั บ กลายเป็ น ผ่ อ นคลาย คุ ณ ชายห้ า ยอมรั บ ความผิ ด ที่ ป ล่ อ ยให้
องค์รัชทายาทหลุดมือไปด้วยตนเองเช่นนี้ พวกเขาไหนเลยยังจะต้อง
แบกรับแรงกดดันอันใดอีก
จูจนั อวีม้ องดูคนทีอ่ ยูเ่ บือ้ งล่างเหล่านัน้ ครัน้ รูว้ า่ ตนเองกุมใจทหาร
ได้เรียบร้อยก็นึกลิงโลด หลังพบเจออุปสรรคที่ประตูน�้ำเก๋อซั่ง เขาก็
ตระหนักได้ทันทีว่าจางเฉวียนเป็นคนที่รับมือด้วยได้ยากขนาดไหน
หลังคิดทบทวนอยู่หลายครั้งหลายคราว ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจล้มเลิก
แผนไล่ ล ่ า อี ก ฝ่ายตามความตั้ ง ใจเดิ ม และเดิ น ทางมารวมตั ว กั บ
ทหารกองก�ำลังรักษาธงชิงโจว
"ศึกจิ้งน่านในเวลานั้น ขณะที่ท่านพ่อของข้าบุกตะลุยเข้ากลาง
วงล้อมศัตรู ช่วยเหลือองค์จักรพรรดิหย่งเล่อให้รอดพ้นจากอันตราย
หลายครั้งหลายคราว เจ้าอ้วนหงซีนั่นท�ำอันใด หลบตัวสั่นงันงกอยู่ใน
เมืองเป่ยผิง! ต่อมาเขาก็หน้าด้านขึ้นนั่งบัลลังก์มังกร หันกลับมาโจมตี
เล่นงานพวกเราเหล่าขุนนางผู้สร้างความดีความชอบในศึกจิ้งน่าน
ท่านพ่อข้าแบกรับความอยุติธรรมไม่พอ แม้แต่ลูกน้องผู้ภักดีต่อเขา
* หลิวป๋อเวิน นักยุทธศาสตร์ทหาร ปราชญ์เมธี รัฐบุรุษ และกวีชาวจีน มีชีวิตอยู่ช่วงปลายราชวงศ์หยวน
และต้นราชวงศ์หมิง
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เหล่านัน้ ก็ยงั พลอยถูกปราบปรามด้วย แม่ทพ
ั จิน้ ในยามนัน้ สร้างความดี
ความชอบไว้ไม่ใช่นอ้ ย แม้แต่ตาข้างหนึง่ ก็ยงั ต้องเสียไป ตอนนีก้ ลับได้เป็น
ก็แค่ผบู้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดมณฑลซานตงเท่านัน้ ส่วนคนทีถ่ กู พวกเจ้า
ตี แ ตกในสงครามเหล่ า นั้ น ยามนี้ แ ต่ ล ะคนกลั บ ได้ รั บ การอภั ย โทษ
ถูกปล่อยตัว ใช้ชีวิตราวกับไม่เคยมีอันใดเกิดขึ้น กระต่ายม้วยย่างสุนัข*
พวกเจ้าทนได้หรือไรกัน!"
"ไม่ได้ๆ!" ขุนนางทหารทั้งหลายต่างพากันส่งเสียงตะโกนก้อง
"เพราะฉะนั้น..." จูจันอวี้รู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้ว "ขอให้ทุกคนฟัง
ค�ำสั่งระดมก�ำลังของข้าเป็นการชั่วคราว หนึ่งเพื่อล้างแค้นให้แม่ทัพจิ้น
สองเพื่อช่วยให้ท่านพ่อข้าขึ้นครองบัลลังก์ สามเพื่ออนาคตที่ดีของ
ทุ ก คน ทว่ า ทั้ ง หมดนี้ ห าใช่ สิ่ ง ส� ำ คั ญ ไม่ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ สั่ ง สอน
เจ้าสองพ่อลูกนั่นให้รู้ซึ้งถึงความเกรียงไกรของกองก�ำลังที่แข็งแกร่ง
ที่สุดในศึกจิ้งน่าน!"
ค�ำพูดประโยคนี้โหมกระพือบรรยากาศให้ลุกโชน ขุนนางทหารที่
อยู่ทางด้านล่างต่างค�ำรามก้อง "คุณชายห้าเกรงใจกันเกินไปแล้ว ชีวิต
ของพวกเราขอมอบให้ท่าน!"
"แม่ทัพจิ้นบาดเจ็บสาหัส ไม่ฟังคุณชายยังจะฟังใครไหนได้อีก"
"พวกเราทหารชิงโจวน้อยใหญ่ล้วนยินดีรับฟังค�ำสั่งของคุณชาย!"
จูจนั อวีร้ บั รูไ้ ด้ถงึ ความเร่าร้อนทีต่ นเองเป็นคนโหมกระพือ ความรูส้ กึ
พลุ่งพล่านถึงขีดสุดโถมกระหน�่ำ จู่ๆ เขาก็นึกขอบคุณองค์รัชทายาท
หากไม่ใช่เพราะความไร้สามารถของอีกฝ่าย ตนเองคงไม่แคล้วต้องใช้ชวี ติ
เป็นบุตรชายคนที่ห้าของเจ้าศักดินาอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะเย้ยหยัน
ของพี่น้องทั้งหลายไปจนตาย แต่ในเวลานี้เขากลับควบคุมกองก�ำลังที่
* กระต่ายม้วยย่างสุนขั มาจากส�ำนวนเต็มว่า 'วิหคสิน้ เกาทัณฑ์ซอ่ น กระต่ายม้วยย่างสุนขั ' หมายถึงเมือ่
หมดประโยชน์แล้วก็ก�ำจัดทิ้ง
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ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ของต้าหมิงไว้ในก�ำมือได้ เปลีย่ นทิศทางทัว่ หล้า ถึงขนาด
มีโอกาสได้เป็นหมากส�ำคัญที่สุดบนกระดานตัวหนึ่ง
จักรพรรดิหย่งเล่อเป็นบุตรชายคนที่สี่ ฮั่นอ๋องเป็นบุตรคนที่สอง
หากพวกเขาต่างมีโอกาสขึ้นครองราชบัลลังก์ แล้วเหตุใดบุตรคนที่ห้า
อย่างข้าถึงจะไม่มีสิทธิ์ช่วงชิง!
จูจันอวี้โพรงจมูกขยับ ลมหายใจกลับกลายเป็นหนาหนัก เขา
โบกมืออย่างบ้าระห�ำ่ ไปทางด้านล่าง "แม่ทพั ทุกคนฟังค�ำสัง่ ! แบ่งทัพใหญ่
ออกเป็นสามกอง กองหนึ่งล่องตามล�ำน�้ำขนส่งไล่ล่าองค์รัชทายาท เรือ
ของพวกเขาถู ก ข้ า ท� ำเสี ย หายหนั ก ไม่ อ าจแล่ น ได้ เ ร็ ว ส่ ว นอี ก กอง
ให้เคลือ่ นทัพมุง่ หน้าขึน้ เหนือ เข้าไปแทรกอยูร่ ะหว่างนครหลวงกับเทียนจิน
จั ด วางกองก� ำ ลั ง ดั ก โจมตี อ ยู ่ ที่ แ ม่ น�้ ำ ทงฮุ ่ ย หากพบองค์ รั ช ทายาท
ไม่จ�ำเป็นต้องขอค�ำชี้แนะ ลงมือจัดการสังหารได้ทันที!"
"เช่นนี้จะมิท�ำให้พวกขุนนางท้องถิ่นแตกตื่นหรือ" มีคนพูดอย่าง
เป็นกังวล ยกพลเคลือ่ นกองก�ำลังเอิกเกริกเช่นนีม้ หี รือจะไม่ทำ� ให้ขนุ นาง
พวกนั้นตื่นตัวระแวดระวัง
จูจันอวี้ยิ้มกล่าว "วางใจเถิด แม่ทัพกองก�ำลังรักษาธงชิงโจว
ชางโจว เทียนจิน รวมถึงผู้บังคับการทหารต่างล้วนเป็นคนของพวกเรา
แค่แสดงจดหมายของข้า พวกเขาย่อมร่วมมืออย่างสุดก�ำลัง...หากมีใคร
ไม่ให้ความร่วมมือ เมื่อท่านพ่อได้รับชัยชนะ ต่อให้เจ้าสังหารกวาดล้าง
ขุนนางพวกนัน้ หมดสิน้ ก็ยอ่ มถือเป็นการช่วยเหลือท่านอ๋อง ผูช้ นะไม่มที าง
ถูกประณาม"
อีกฝ่ายตระหนักรู้ขึ้นมาทันที จึงประสานมือถอยฉากกลับไป
"แล้วกองก�ำลังกลุ่มที่สามเล่า" คนอีกผู้หนึ่งถาม
"กองก�ำลังที่สามข้าจะน�ำทัพบุกตะลุยเข้านครหลวงเอง" พูดถึง
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ตรงนีจ้ จู นั อวีก้ ห็ ยิบเอาของสิง่ หนึง่ ออกมาจากอกเสือ้ "ข้าจะช่วยให้พวกเจ้า
มั่นใจเอง ของที่อยู่ในมือข้านี้มีอิทธิฤทธิ์สูงส่งยิ่ง ขอเพียงน�ำมันเข้าไป
ถึงนครหลวงได้กอ่ นองค์รชั ทายาท ต่อให้จกั รพรรดิสวรรค์เสด็จลงมาเอง
ก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อันใดได้"
ภายใต้แสงตะวันเจิดจ้า ที่อยู่บนฝ่ามือจูจันอวี้คือประกายแสง
สว่างไสว ทุกคนต่างพากันฮึกเหิม
ท่ า มกลางเสี ย งเอ็ ด อึ ง เหล่ า ขุ น นางทหารต่ า งทยอยวิ่ ง ไปยั ง
หน่วยกองธงของตนเอง หลังสับสนอลหม่านอยู่ไม่นาน กองก�ำลังทหาร
รักษาธงชิงโจวก็แบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มใหญ่กับอีกหนึ่งกลุ่มย่อย
แยกย้ายเดินทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศตะวันตก
เฉียงเหนืออย่างรวดเร็ว คนที่น�ำกองก�ำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือคือจูจันอวี้ ร่างกายเขาแม้จะอวบอ้วนเทอะทะ แต่ยามปีนขึ้น
หลังม้ากลับแข็งแรงปราดเปรียวเป็นพิเศษ ก้อนเนื้อทั่วทั้งร่างสั่นระริก
ตื่นเต้นไม่ต่างอันใดกับมังกรซวนหนีที่ก�ำลังสะบัดขนอย่างน่าเกรงขาม
มังกรมีบตุ รเก้าตัว ตัวทีห่ า้ ชือ่ ซวนหนี รูปร่างคล้ายราชสีห์ สรรพสัตว์
นับร้อยติดตาม ในบรรดาบุตรทัง้ เก้ามีเพียงมันเท่านัน้ ทีม่ นี รลักษณ์เยีย่ ง
จักรพรรดิมากที่สุด
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