
วันนี้พวกเขาไม่ได้เอ่ยคำพูดใด ๆ แม้แต่คำเดียว พอรถเข็นสี่ล้อเข้าไปในประตู

ข้ารับใช้หน้าห้องก็ยกน้ำร้อนเข้าไป เหยาเวินอวี้นั่งอ่านตำราอยู่ในห้องด้านใน

เฉียวเทียนหยาปลดดาบ ยืนมองกู่ฉินของตัวเองอยู่ข้างนอก

— ถังจิ่วชิง

ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

เชิญร่ำสุรา
将进酒

เล่ม 5

 ถังจิ่วชิง
เขียน

กอหญ้า
แปล
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คํานําสํานักพิมพ์

	 สิ่งที่เซียวฉือเหย่หวาดกลัวที่สุดไม่ใช่การกรำศึกหนัก แต่เขากลัวว่า 

เสิ่นเจ๋อชวนจะทิ้งเขาไป และความหวาดกลัวของเขามิได้มาจากสุขภาพของ 

เสิ่นเจ๋อชวนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากตัวเสิ่นเจ๋อชวนเองด้วย เพราะ 

เซียวฉือเหย่รู้ว่าเสิ่นเจ๋อชวนมอบชีวิตให้ราชครูไปแล้ว เสิ่นเจ๋อชวนสาบาน 

ว่าจะฆ่าศัตรูให้ราชครู ทั้งยังทำร้ายตัวเองตอนอยู่ฉาโจวกับตุนโจว นั่นเลย 

ทำให้เซียวฉือเหย่ยิ่งรู้สึกหวาดหวั่น เพราะแค่แข็งใจหน่อยเสิ่นเจ๋อชวน 

ก็สามารถทิ้งเขาไปได้แล้ว

	 แล้วเสิ่นเจ๋อชวนจะทำให้เซียวฉือเหย่เชื่อว่าจะอยู่กับเขาตลอดไปได้ 

อย่างไร
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จากใจผู้แปล

	 ใกล้จะเดินทางมาถึงตอนจบแล้วสำหรับนิยายเรื่องนี้

	 กอหญ้าขอพูดถึงความรู้สึกของการแปลนิยายเรื่องนี้แล้วกัน นิยาย 

เรื่องนี้เป็นนิยายที่แปลยากมาก  ๆ  เรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะเล่มแรก  ๆ ทั้งยัง 

เป็นนิยายที่แก้เยอะมาก ๆ เรื่องหนึ่ง เพราะหลายเหตุการณ์และหลายคำพูด 

ไม่ได้จบไปในฉากเดียว แต่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปถึงฉากอื่น ๆ ด้วย  

ซึ่งจำเป็นต้องแปลให้สอดคล้องกัน

	 อีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ  แผนการและอุบายในเรื่องที่ 

ซับซ้อนสุด  ๆ อ่านไปก็ต้องคิดตามไปด้วยเหมือนเราเป็นตัวละครในเรื่อง  

ไม่งั้นอาจจะตามเนื้อหาไม่ทัน

	 สุดท้าย  สิ่งที่ตราตรึงใจผู้แปลมากที่สุดก็คือตัวละครแต่ละตัว 

ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมา พวกเขาทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นและมี 

ภูมิหลังที่น่าค้นหา กล่าวได้ว่าตัวประกอบทั้งหลายในเรื่องเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่ทำให้ เชิญร่ำสุรา มีเสน่ห์ขนาดนี้

	 นิยายเรื่องนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่สร้างความตราตรึงใจให้กอหญ้า  

หวังว่า เชิญร่ำสุรา จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่านได้ไม่ต่างกัน

กอหญ้า

ผู้แปล
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จากใจผู้เขียน

ขออวยพรให้

ถังจิ่วชิง

ปีใหม่นี้ราบรื่นสมปรารถนา

มีความสุขสนุกกับการอ่าน
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199
ชัยชนะ

หยางฉิว  ออกจากจวนว่าการ ยืนอยู่ใต้ชายคามองชาวบ้านบริเวณ 

ช่องหลบลม เขาถ่มน้ำลายด้วยความรู้สึกรังเกียจและใช้เท้าขยี้ พูดกับ 

ลูกน้องซ้ายขวา “พวกเจ้าตายกันไปหมดแล้วรึ ฮั่วหลิงอวิ๋นไม่รู้ความ  

พวกเจ้าก็ไม่รู้ความด้วยหรือไร คนจนมีแต่เชื้อโรค ประเดี๋ยวเอาโรคมา 

ติดคนในจวนว่าการ ถึงเวลานั้นร้องไห้ก็สายเกินไปแล้ว!”

คนข้างหลังลนลานรับคำ รีบเข้าไปตวาดไล่ชาวบ้าน

หยางฉิวขึ้นรถม้า  หลับตาพักผ่อน  ย้อนคิดถึงบทสนทนาใน 

จวนว่าการแล้วโทสะอัดแน่นอยู่ในท้อง เมื่อรถม้าวิ่งไปได้ครึ่งทาง จู่  ๆ  

ลูกน้องก็รายงานผ่านม่านรถว่า “ประมุขใหญ่ มีข่าวขอรับ!”

หยางฉิวลืมตา “ว่ามา”

“ฟางเหล่าสือไม่ได้กลับคฤหาสน์” ลูกน้องพูด “เขาใช้ลูกไม้สลัด 

หูตาที่สะกดรอยตามทิ้งไป เปลี่ยนรถม้าและตรงไปที่คลังสมบัติขอรับ!”

หยางฉิวกระชากม่านรถออกทันใด ถลึงตานิ่งครู่หนึ่ง ด้วยกลัวว่า 

ตนจะพลาดโอกาสจึงออกคำสั่งทันที “เร็วเข้า รวบรวมกำลังคน!”

ไม่ถึงครึ่งชั่วยาม ลูกน้องก็กลับมารายงานว่าทหารรักษาการณ์ฉือโจว 

บุกโจมตีเมือง หัวหมู่ธงใหญ่ถือปืนไฟพุ่งออกไป ยังไม่ทันถึงตรงหน้าทหาร 

รักษาการณ์ก็ถูกองครักษ์เสื้อแพรที่ดักซุ่มอยู่หักคอตายอย่างฉับไวเสียก่อน  

สถานการณ์พลิกผันกะทันหัน ประตูเมืองปิดไม่ทัน ตอนนี้ธงบนกำแพง 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เชิญร่ำสุรา เล่ม 5

2

ถูกจุดไฟเผาแล้ว

หยางฉิวฟังข่าวร้ายแล้วใบหน้าซีดเผือด เขาเกาะประตูรถม้ามองไป 

ทางกำแพงเมือง เห็นแสงไฟลุกโชติอยู่ท่ามกลางกลุ่มเมฆสีเขียวม่วงจริง  ๆ  

กำลังสี่พันที่หยางฉิวนำมาถมอยู่บนกำแพงเมืองครึ่งหนึ่ง แรกเริ่มเขาทำไป 

เพื่อควบคุมฮั่วหลิงอวิ๋น ลูกน้องเก่ง  ๆ  ล้วนส่งไปอยู่ที่นั่น ใครจะคิดว่า 

ทหารรักษาการณ์จะบุกเข้ามาสังหารอย่างง่ายดายเช่นนี้

หยางฉิวเดือดจัด  “สมองเขามีปัญหาหรือไร!  จะเฝ้าเมืองไป 

ทำบ้าอะไร มารดามันเถอะ นี่ไม่ใช่เมืองของข้าสักหน่อย! ถือดาบตรงไป 

คลังสมบัติ เดี๋ยวนี้  ถ้าเจอสุนัขหน้าด้านฟางเหล่าสือก็ฟันมันให้ตาย!  

ขนสมบัติใส่หีบแล้วจากไปทันที!”

เสียงฝี เท้ าสับสนดังขึ้นบนถนนในเมือง  รองเท้าหุ้มแข้งของ 

เหล่าโจรย่ำน้ำโคลนจนกระเซ็นขึ้นมาบนขากางเกง คราบสกปรกเปรอะ 

เต็มชายชุดคลุม เสียงนกหวีดผสมปนเปกัน หลายฝ่ายเดินชนกันโดย 

แยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร ต่างชักดาบออกมาฟันอีกฝ่ายล้มลงกับพื้นก่อน 

โดยไม่พูดพร่ำทำเพลง โลหิตกองแล้วกองเล่าจับตัวแข็งอยู่บนพื้นหิมะ  

เหล่าโจรร้อนใจจนตาแดงเมื่อคิดถึงคลังสมบัติ

ตอนที่หยางฉิวบุกเข้าไปในคลังสมบัติ  เขาเห็นหีบเหล่านั้นวาง 

ซ้อนกันหลายชั้น พองัดหีบใบที่อยู่ใกล้ที่สุดออกดู ข้างในก็เต็มไปด้วย 

ทองคำเหลืองอร่าม หยางฉิวก้าวเท้าไม่ออกทันที หยิบทองใส่อกเสื้อตัวเอง 

หลายก้อน ดีใจจนหลั่งน้ำตา “อี้อ๋องมีสมบัติจริง ๆ ด้วย!”

เสิ่นเจ๋อชวนผนึกทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจงปั๋วทั้งหมด ทำเอา 

หยางฉิวอึดอัดยิ่งนัก ทว่าบัดนี้เขามีทองแล้ว ต่อให้ต้องใช้ทองทุ่มออกไป  

ถึงอย่างไรก็ต้องหาช่องโหว่ฝ่าวงล้อมออกไปให้ได้

“รีบขนเร็ว” หยางฉิวจ้องทองในอ้อมอกตัวเองไม่วางตา “ขนขึ้นรถ 

ให้หมด!”

รถม้าของหยางฉิวจอดอยู่ในลานของคลังสมบัติ หีบมีจำนวนมาก 

เกินไปทั้งยังหนักมาก ขนไปได้ครึ่งหนึ่งขบวนรถม้าของหยางฉิวก็ขนไม่ไหว 

แล้ว แต่เขาไม่ยอมหยุดเพียงเท่านี้ สั่งให้ลูกน้องออกไปชิงรถม้า
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ฟางเหล่าสือเพิ่งมาถึง ลงจากรถม้าแล้วร้อนใจ โบกผ้าเช็ดหน้า 

ร้องตะโกน “ขวางเขาไว้ อย่าปล่อยให้เขาหนีไปได้!”

ประตูคลังสมบัติแคบ โจรหลายคนโลภมาก ตอนขนทองข้างใน 

จึงแอบซ่อนทองไว้กับตัว พอหยางฉิวจับได้ก็ฆ่าพวกเขาทันท ี เขาคลุ้มคลั่ง 

ไปแล้ว ไม่ยอมให้ผู้ใดมาแย่งชิงกับตนเด็ดขาด ทางนี้กำลังขน ขบวนรถม้า 

ของฟางเหล่าสือก็เข้ามาจากด้านหลัง รถม้าของสองฝ่ายรวมอยู่ด้วยกัน  

ปิดกั้นประตูเรือนจนเข้าออกมิได้

ฟางเหล่าสือนำกำลังย่ำรถม้ากระโดดเข้าไปข้างใน พอเห็นคนของ 

หยางฉิวก็ตวัดดาบทันที  ลูกน้องของหยางฉิวล้วนเบียดกันอยู่ระหว่าง 

ช่องว่างของรถม้า มือกอดหีบสมบัติ แม้แต่โอกาสจะตอบโต้ก็ไม่มี พอดาบ 

ฟันเข้ามาก็ล้มลงทันที

ฟางเหล่าสือร้องด่า “โจรสุนัข! คืนสมบัติมา!”

หยางฉิวเช็ดโลหิตบนใบหน้า  ถีบประตูคลังสมบัติจนเปิดออก  

ถือดาบพุ่งออกไปฆ่าคน พวกเขาเข่นฆ่ากันจนล้มตายเป็นเบือในบริเวณ 

พื้นที่คับแคบนี้ โลหิตย้อมหีบจนเป็นสีแดงเข้ม ส่วนรถม้าข้างหลังก็ยังคง 

เบียดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำเอาหีบที่วางไม่ดีถูกชนจนล้ม ก้อนหินหล่น 

กระจายเต็มพื้น

“ก้อนหิน” ไม่รู้ใครตะโกนขึ้นมาก่อน “ให้ตาย ไฉนจึงกลายเป็น 

ก้อนหินไปได้!”

หยางฉิวกับฟางเหล่าสือหยุดชะงักพร้อมกัน เจ้าสิ่งที่กลิ้งอยู่บนพื้น 

นั่นมิใช่ก้อนหินรึ! หยางฉิวลนลาน ไม่สนใจจะฆ่าคนอีก หมุนตัวกระโจน 

ไปที่รถม้า ทุบหีบให้เปิดออก เห็นว่าข้างในก็เป็นก้อนหิน บนรถม้าสิบกว่า 

คันนี้มีอยู่ไม่กี่หีบเท่านั้นที่เป็นทอง นอกนั้นล้วนมีแต่หิน หยางฉิวสองขา 

อ่อนยวบท่ามกลางเสียงเปิดหีบดังต่อเนื่อง เขาประคองตัวกับรถม้า ดวงตา 

แดงก่ำจนแทบหลั่งโลหิต

ฟางเหล่าสือลนลานกวาดตามองรอบด้าน พูดว่า “หลงกลแล้ว!”

รถม้าหน้าประตูเรือนพลันเคลื่อนไหว ถูกคนดันเข้ามาในประตู  

จากนั้นประตูเรือนก็ปิดลงดัง  “โครม”  กำแพงสี่ด้านเกิดเสียงดัง  “ซ่า”  
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พร้อมของเหลวที่เทลงมา โจรที่อยู่ใกล้สูดจมูกดมกลิ่น ก่อนที่สีหน้าจะ 

เปลี่ยนไป พูดเสียงตื่นลน “น้ำมัน!”

“พงัประต”ู ฟางเหลา่สอืเกาะรถมา้ เบยีดตวัไปยงัประตเูรอืน ตะโกน 

เสียงดัง “รีบพังประตูเร็วเข้า!”

ฮั่วหลิงอวิ๋นย่ำหิมะที่ทับถมอยู่บนกำแพง กลางคืนอากาศหนาว  

สองมือเขาเย็นจนกลายเป็นสีเขียว

หยางฉิวได้ยินเสียงถูหินจุดไฟก็แผดเสียงกราดเกรี้ยว “ไอ้ชาติหมา 

ฮั่วหลิงอวิ๋น...!”

ฮั่วหลิงอวิ๋นขยำกระดาษสีเหลืองซีดกำหนึ่ง นั่นเป็นประกาศที่อี้อ๋อง 

ปิดไว้หน้าประตูจวนว่าการ เขาจุดไฟเผาคำสัญญาเหลวไหลเหล่านี้ พูดกับ 

หยางฉิวด้วยความรังเกียจท่ามกลางแสงไฟที่เต้นระริก “ไปตายซะเถอะ”

เปลวไฟพุ่งขึ้นทันใด กวาดม้วนไปทั่วลานขนาดใหญ่ของคลังสมบัติ 

ประหนึ่งคลื่นโถมซัด ในหีบไม่เพียงมีก้อนหิน ยังมีหญ้าแห้งที่ติดไฟง่าย  

คลื่นเพลิงกลบทุกคนจนมิด  หยางฉิวกับฟางเหล่าสือดิ้นรนอยู่ในนั้น  

พวกเขาเกลือกกลิ้งไปมา สบถด่าฮั่วหลิงอวิ๋นอย่างเคียดแค้นท่ามกลาง 

เสียงร้องโหยหวน

ฮั่วหลิงอวิ๋นจับจ้องเพลิงขุมใหญ่ตรงหน้า เหมือนเสียงประทัดที่ 

มาถึงล่าช้า เสียงเนื้อระเบิดสร้างความสะใจให้เขายิ่งนัก เขาหัวเราะเสียงดัง 

ท่ามกลางกลิ่นเนื้อไหม้ ดวงตาคู่นั้นแดงฉานไม่ต่างจากพวกเขา

เผา!

เผาเศษสวะพวกนี้ให้สิ้นซาก อำนาจล้วนเป็นเรื่องบัดซบ เขาแค่ 

ต้องการให้คนพวกนี้ชดใช้ชีวิต! ตั้งแต่อี้อ๋องไปจนถึงชุ่ยฉิง ตั้งแต่หยางฉิว 

รวมไปถึงฟางเหล่าสือ ไม่ว่าใครก็อย่าคิดหนีแม้แต่คนเดียว!

พวกโจรที่ไร้ซึ่งทางหนีใช้สองแขนทุบกำแพง ร้องครวญครางอยู่ 

กลางเปลวเพลิง ระหว่างเกลือกกลิ้งไปมาก็โดนน้ำมัน เปลวไฟฉีกกระชาก 

เส้นผม แผดเผาใบหน้าจนเละ เพลิงพุ่งออกจากลานเรือนของคลังสมบัติ  

ลามเลียไปตามชายคาและเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ฝานโจวทั้งหมด 

ลุกเป็นไฟ
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“ใครวางเพลิง?” อิ่นชางหิ้วศีรษะของหัวหมู่ธงใหญ่ ร้อนใจจนต้อง 

ย่ำเท้า “เผาหมดแล้วยังต้องชดใช้เงินให้ฝู่จวินนะ!”

เฟ่ยเซิ่งเช็ดคราบเลือด  หันไปมองบริเวณที่แสงไฟพุ่งสู่ท้องฟ้า  

“ศึกภายในซีนะ...”

ประตูเมืองถูกทำลายแล้วยังไม่มีใครมาต้าน ทหารฝานโจวที่เฝ้าเมือง 

จิตใจไม่อยู่กับตัว ยิงธนูอย่างอ่อนแรง ครั้นเห็นหัวหมู่ธงใหญ่ตายแล้ว  

แม้แต่การตอบโต้ที่เข้าท่าเข้าทียังไม่มีด้วยซ้ำ

เฟ่ยเซิ่งดึงสติกลับมา ส่งสายตาให้องครักษ์เสื้อแพรข้างหลัง สั่งให้ 

พวกเขาค้นให้ทั่วเมือง ริบปืนไฟมาให้หมด

พอว่างเว้นจากการด่าคนอิ่นชางก็กระหายสุรา เขาทำสงครามเสร็จ 

แล้วต้องดื่มสักสองไห มือข้างที่ว่างอยู่จึงเกาหูเกาแก้ม ยื่นศีรษะคนที่ยัง 

ร้อนผ่าวให้เฟ่ยเซิ่งเหมือนมอบของขวัญให้อย่างไรอย่างนั้น “เจ้าเก็บไว้  

เก็บไว้สิ”

เฟ่ยเซิ่งเบี่ยงตัวหลบเลือด “ท่านผู้ชราจะเก็บเขาไว้ทำไมเล่า!”

อิ่นชางทำเหมือนว่านี่เป็นของล้ำค่า  หัวเราะฮิ  ๆ “เอากลับไปให้ 

ฝู่จวิน บันทึกความดีความชอบ”

เฟ่ยเซิ่งแค่คิดถึงภาพนั้นหนังศีรษะก็ชาหนึบ ยามเสิ่นเจ๋อชวนนั่งอยู่ 

ในห้องโถงสวมชุดขาวทั้งตัว ขืนนำวัตถุเลือดโชกเช่นนี้เข้าไป เลือดกระเด็น 

ถูกพัดจีบของฝู่จวินหยดเดียวพวกเขาต้องตายแน่ เขารีบรับศีรษะคนมา  

ฉวยโอกาสตอนอิ่นชางดื่มสุรายัดใส่มือทหารชั้นผู้น้อย สั่งให้คนนำไปฝังเสีย

ทหารรักษาการณ์ฉือโจวคว้าชัยกลับมาจริง  ๆ โจวกุ้ยจัดงานเลี้ยงสุรา 

ต้อนรับพวกเขาหน้าประตูเมือง เพิ่มกำลังใจให้ทหารใหม่เหล่านี้ เขาสั่งให้ 

ห้องครัวย่างเนื้อ ทอดปลา เลี้ยงดูพวกเขาจนอิ่มหนำสำราญก่อน ทหาร 

หยุดอยู่หน้าประตู แต่ขุนพลหลักต้องเข้าไปพบฝู่จวิน

วันนี้อิ่นชางไม่กล้าแม้แต่จะดื่มสุรา เดินตามเฟ่ยเซิ่งเข้าไปในจวน  

ห้องหนังสือเปิดประตูอยู่ ขงหลิ่งและคนอื่น  ๆ  ยืนรออยู่หน้าบันได เห็น 

พวกเขาเข้ามาก็รีบเข้าไปต้อนรับ
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“ผู้อาวุโสอิ่น” ขงหลิ่งยิ้มพูดกับอิ่นชาง “ฝีมือยังไม่ตกเลยนะ!”

อิ่นชางสนิทสนมกับเขา ชะโงกหน้ามองเข้าไปข้างใน ถามเสียงค่อย  

“ฝู่จวินอยู่ข้างในหรือ”

“รอเจ้าอยู่นี่แหละ” ขงหลิ่งเดินนำพวกเขาขึ้นบันได ด้วยรู้ว่าอิ่นชาง 

เจอขุนนางแล้วแข้งขาอ่อน จึงตั้งใจพูดกับเขาว่า “สงครามครั้งนี้ ผู้อาวุโส 

อิ่นเป็นคนที่ฝู่จวินเลือกด้วยตัวเอง ไมตรีครั้งนี้ ข้าไม่จำเป็นต้องพูดให้ 

มากความ ประเดี๋ยวฝู่จวินถามอะไรเจ้าก็ตอบไปตามนั้น ทำใจให้สบาย 

ก็พอ”

เฟย่เซิง่เหน็ดว้ยอยูด่า้นขา้ง “ขา้จะคอยประคองผูอ้าวโุสอิน่ ไมป่ลอ่ย 

ให้เขาล้มหัวทิ่มต่อหน้าฝู่จวินเด็ดขาด”

พวกเขาไม่พูดยังไม่เท่าไร พอพูดเช่นนี้อิ่นชางฟังแล้วก็เข่าอ่อน เขา 

รีบประคองตัวกับขั้นบันไดอย่างลนลาน คลานขึ้นมาหลังเสียงอุทาน ถาม 

ขงหลิ่งว่า “ฝู่จวินจะถามอะไรหรือ ถ้าข้าตอบไม่ได้จะทำอย่างไร!”

ขงหลิ่งหันหน้าไปกำลังจะตอบ แต่ถูกกลิ่นตัวของอิ่นชางที่ไม่ได้ 

อาบน้ำมาสองเดือนพุ่งปะทะจนเวียนหัวตาลายจนมิได้พูดต่อ เมื่อครู่เขา 

ยืนต้อนรับคนอยู่ในตำแหน่งเหนือลม จึงไม่ทันตระหนักถึงกลิ่นนี้ ครานี้ 

เดินมาถึงหน้าม่านแล้ว ให้ถอยหลังก็ไม่ทันเสียแล้ว ขงหลิ่งเหลือบมอง 

เฟ่ยเซิ่งแวบหนึ่ง

ไฉนจึงไม่เตือนผู้อาวุโสอิ่นให้อาบน้ำก่อน!

เฟ่ยเซิ่งอัดอั้นตันใจยิ่งนัก อยากบอกว่าข้าบอกให้อาบแล้วแต่เขา 

ไม่ยอม ตาเฒ่าเจ้าเล่ห์ผู้นี้ข้ออ้างเยอะเหลือเกิน บอกว่าอากาศหนาว ต้อง 

เดินทัพทำศึก เนื้อตัวสกปรกจึงจะมิดชิดแน่นหนา คราบสกปรกที่สะสม 

อยู่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น เวลานอนไม่หนาวเท้า

ม่านถูกเลิกขึ้นแล้ว ขงหลิ่งได้แต่เดินเข้าไป อิ่นชางยกเท้าก้าวข้าม 

ธรณีประตูตามความเคยชิน  แต่กลับพบว่าประตูบานนี้ ไม่มีธรณีกั้น  

เหยาเวินอวี้ต้องนั่งรถเข็นสี่ล้อ เสิ่นเจ๋อชวนจึงสั่งให้คนถอดธรณีประตู 

ทั้งข้างในและข้างนอกออกให้หมด อิ่นชางวางเท้าลงด้านในอย่างแผ่วเบา  

ก้าวเดินเข้าไป
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เสิ่นเจ๋อชวนเคยพบอิ่นชาง แต่ตอนนั้นอยู่ไกลกันมาก ก่อนหน้านี้ 

ยังมิได้ก่อตั้งกองทหารรักษาการณ์ การทำศึกกับโจรภูเขาลั่วซานล้วนเป็น 

เรื่องของทหารรักษาพระองค์ ภายหลังเมื่อเปิดรับสมัครทหารรักษาการณ์  

เสิ่นเจ๋อชวนก็ออกไปข้างนอกอย่างต่อเนื่อง  สองคนเรียกได้ว่ารู้จักกัน 

แต่หน้าเท่านั้น

วันนี้เสิ่นเจ๋อชวนสวมชุดทั่วไปคลุมทับด้วยชุดคลุมกว้าง ขาวบริสุทธิ ์

หมดจด นั่งอยู่ตรงตำแหน่งประธานมองอิ่นชางเดินเข้ามา

ขงหลิ่งพูด “ฝู่จวิน ท่านนี้คือ...”

ขงหลิ่งยังพูดไม่ทันจบ อิ่นชางก็คุกเข่าลงบนพื้นเสียแล้ว ตาแก่ 

โขกศีรษะ  “ปึง  ๆ  ๆ”  ไปยังตำแหน่งที่เสิ่นเจ๋อชวนนั่งอยู่ เฟ่ยเซิ่งคิดในใจว่า 

หมดกัน เขาคุกเข่าตามลงไป โขกศีรษะเสร็จก็รีบเข้าไปประคองอิ่นชาง  

ที่ปรึกษาข้างหลังไหนเลยจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  คนกำลังเดินเข้ามา เห็น 

ด้านหน้าคุกเข่าก็คิดว่าฝู่จวินโมโห จึงพากันคุกเข่าตามเป็นแถบ

บรรยากาศภายในห้องโถงแปลกพิกล ฝู่จวินที่ถูกสงสัยว่าบันดาล 

โทสะถอืพดัจบี คำพดูทีเ่ตรยีมจะเอย่ถกูเสยีงโขกศรีษะของพวกเขาทำลายสิน้  

จะนั่งก็มิใช่ ยืนก็มิใช่

เหยาเวินอวี้ตอบสนองว่องไว ค้อมกายบนรถเข็นสี่ล้อ พูดกับอิ่นชาง 

ที่อยู่ตรงหน้าอย่างอ่อนโยน “ผู้อาวุโสอิ่นออกรบเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต  

ได้พบฝู่จวินแล้วย่อมยากที่จะข่มอารมณ์ แต่วันนี้ได้รับชัยชนะกลับมาเป็น 

เรื่องดี อย่าได้สะเทือนใจไปเลย”

คำพูดของเหยาเวินอวี้เป็นการชมเสิ่นเจ๋อชวนทางอ้อมว่าฉลาดเลือก 

ขุนพล ทำเอาขุนพลชราซาบซึ้งใจจนหลั่งน้ำตา นอกจากนี้ยังเป็นการบอก 

เหล่าที่ปรึกษาด้วยว่า นายบ่าวคู่นี้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ปรองดองกันดี

เสิ่นเจ๋อชวนถึงได้หาคำพูดของตัวเองเจอ “การนำทัพไปทำสงคราม 

ยากลำบาก เฟ่ยเซิ่ง รีบประคองผู้อาวุโสอิ่นขึ้นมา เซียนเซิงทั้งหลาย 

ก็ลุกขึ้นเถิด นั่งลงตามปกติ”

เฟ่ยเซิ่งพยุงผู้อาวุโสอิ่นลุกขึ้น อิ่นชางไหนเลยจะกล้ามองเสิ่นเจ๋อชวน  

เขาระวังรอบคอบเหมือนตอนออกศึก แม้แต่หายใจแรงหน่อยยังมิกล้า 
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ด้วยซ้ำ ขงหลิ่งหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก บรรยากาศที่เดิมทีค่อนข้าง 

ผ่อนคลาย พออิ่นชางคุกเข่าลงเช่นนี้ ทุกคนก็ไม่กล้าพูดคุยยิ้มหัวอีก

โชคดีที่เสิ่นเจ๋อชวนควบคุมบรรยากาศในห้องโถงเอาไว้ได้ ปรับ 

เสียงให้เบาลง อ่อนโยนกว่ายามปกติ เขาไม่รีบร้อน ถามอิ่นชางก่อนว่า 

ตอนเดินทัพอาหารการกินและเสื้อผ้าเครื่องใช้เป็นอย่างไร จากนั้นถามถึง 

สภาพอากาศขากลับ หลังจากถามตอบไปมาหลายครั้ง อิ่นชางก็ตอบได้ 

คล่องขึ้น เสิ่นเจ๋อชวนถึงได้ตรงเข้าประเด็น

เดิมเฟ่ยเซิ่งยังคิดจะปกปิด แต่กลิ่นตัวของอิ่นชางรุนแรงเกินไป  

ตาแก่ไม่ได้อาบน้ำสองเดือนยังไม่เท่าไร แต่พวกเขาเพิ่งกลับจากสมรภูมิ  

ทั่วร่างเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดที่เพิ่มเข้ามา ยามนี้ถูกไอร้อนในห้องโถงอบ 

จนกลิ่นรุนแรงกว่าเดิม

อวี๋เสี่ยวไจ้นั่งถัดจากขงหลิ่งฟังการถามตอบ ฉับพลันเขาก็ได้กลิ่น 

บางอย่าง เขาแบ่งสมาธิไปขบคิดพิจารณา รู้สึกว่ากลิ่นนี้เหมือนกลิ่นข้าวบูด 

ผสมกลิ่นเท้า ขณะเดียวกันก็เหมือนปลาเค็มแช่อยู่ในน้ำทิ้งจากห้องครัว  

กล่าวได้ว่าเป็นกลิ่นที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน โดดเด่นไม่เหมือนใคร แถมยัง 

มีอานุภาพรุนแรงยิ่ง เพียงครู่เดียวก็อบอวลไปทั่วห้องโถง อีกทั้งยังส่งผล 

รุนแรงนัก ทำเอาเฟ่ยเซิ่งที่จมูกไวใกล้จะเป็นลมเต็มที

ตลอดเวลาเสิ่นเจ๋อชวนสีหน้าไม่เปลี่ยนไปเลย

ใครก็สามารถปิดจมูกได้ มีเพียงเสิ่นเจ๋อชวนที่ทำไม่ได้ อิ่นชาง 

ทำสงครามให้เขา  ถ้าเขาเผยสีหน้ารังเกียจออกมายามนี้  ย่อมเป็นการ 

ทำร้ายจิตใจตาแก่ อีกอย่าง รางวัลที่จะมอบให้อิ่นชางดูแล้วมิได้มากมาย 

ถึงเพียงนั้น  การพ่ายแพ้ก่อนหน้านั้นต้องนำมาคิดคำนวณด้วย  หาก 

เสิ่นเจ๋อชวนยังจะปิดจมูก คนเบื้องล่างย่อมกล้าดูแคลนอิ่นชาง

อิ่นชางไม่รู้ว่ารอบด้านรู้สึกอย่างไร ตอนเล่าเรื่องปืนไฟในฝานโจว 

ให้เสิ่นเจ๋อชวนฟังเขาทำไม้ทำมือประกอบ ยิ่งพูดยิ่งดีใจ

เซียวฉือเหย่มาช้า หลายวันนี้เขาพักอยู่ที่สนามฝึกเป่ยหยวนตลอด  

ได้ยินว่าอิ่นชางกลับมาแล้วจึงตั้งใจมาพบตาแก่ผู้นี้โดยเฉพาะ พอเซียว- 

ฉือเหย่มาถึงหน้าห้องก็สั่งว่าไม่ต้องรายงาน
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กู่จินกำลังถอดเสื้อคลุมตัวใหญ่ให้เซียวฉือเหย่  จู่  ๆ  ก็ขยับจมูก  

ก่อนจะเผยสีหน้าตระหนกออกมา เซียวฉือเหย่ปรายตามอง เห็นกู่จิน 

สีหน้าเปลี่ยนไปจึงถามด้วยความสงสัย “มีอะไรหรือ”

กู่จินยังไม่ทันได้ตอบก็ได้ยินเสียง  “โครม”  ดังมาจากในห้องโถง  

จากนั้นอวี๋เสี่ยวไจ้ก็พูดอย่างร้อนใจ “ไฉนจึงเป็นลมไปเล่า!”

เฟ่ยเซิ่งได้ยินว่าเซียวฉือเหย่มาถึงแล้ว เกรงว่าเข้ามาในห้องแล้ว 

จะได้กลิ่น บุคคลที่นั่งอยู่ข้างหน้าคือเสิ่นเจ๋อชวน หากดมกลิ่นเหม็นจน 

เป็นอะไรไปเขารับผิดชอบไม่ไหว อิ่นชางชนะศึกกลับมา ทุกคนต้องไม่โทษ 

ตาแก่อยู่แล้ว เช่นนั้นย่อมได้แต่มาคิดบัญชีกับเขาเฟ่ยเหล่าสือ ใครให้เขา 

เป็นผู้ติดตามกองทัพเล่า! ผู้คนรอบด้านใกล้จะทนไม่ไหวเต็มที เฟ่ยเซิ่ง 

รู้สึกไม่เป็นธรรมยิ่งนัก เขาตัดสินใจลงมืออย่างเฉียบขาด ตัวเองล้มลง 

ไปก่อน หัวทิ่มลงตรงหน้าเสิ่นเจ๋อชวนและแกล้งตาย

เสิ่นเจ๋อชวนยกพัดจีบขึ้นทันที วางท่าขึงขังประหนึ่งบัญชาทัพนับพัน 

นับหมื่น เอ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นคง “รีบพยุงไปห้องโถงข้างแล้วเชิญหมอมา 

ตรวจดู ผู้อาวุโสอิ่นเดินทางมาเหน็ดเหนื่อย เฉิงเฟิง รีบสั่งให้คนไปเตรียม 

น้ำร้อนให้ผู้อาวุโสอิ่น ประเดี๋ยวรอให้ผู้อาวุโสอิ่นอาบน้ำพักผ่อนแล้วค่อย 

ประชุมอีกครั้ง”

อิ่นชางพอได้ยินว่าต้องอาบน้ำก็ร้อนใจจนกระโดดเหยง เอ่ยว่า  

“ฝู่จวิน ข้าไม่...”

เซียวฉือเหย่ที่อยู่ข้างนอกตะโกนเรียก “เฉียวเทียนหยา”

“ขอรับ” เฉียวเทียนหยาค้อมกายเดินเข้าไป ตรงเข้าไปแบกตัว 

ผู้อาวุโสอิ่นขึ้นมา หัวเราะฮ่า ๆ ระหว่างที่ตาแก่ดิ้นรน “ผู้อาวุโสอิ่น ปีใหม่ 

แล้ว สมควรอาบน้ำได้แล้วละ!”

เซียนเซิงทั้งหลายในห้องโถงเหมือนได้ปลดภาระอันหนักอึ้งออก  

ไม่ต้องให้เสิ่นเจ๋อชวนสั่ง ทุกคนรีบลุกขึ้นมาเปิดประตูหน้าต่าง ลมเย็นพัด 

เข้ามา ทุกคนพลันรู้สึกถึงความสดชื่นที่ปะทะใบหน้า สูดหายใจลึกอย่าง 

พร้อมเพรียงโดยมิได้นัดหมาย
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ลักลอบ

ใครจะคิดว่า  อิ่นชางจะใช้เวลาอาบน้ำเกือบสองชั่วยาม เซียนเซิง 

ทั้งหลายในห้องหนังสือรอจนท้องร้องโครกคราก อวี๋เสี่ยวไจ้ตาจ้องขนม 

บนโต๊ะขณะท้องร้องไม่หยุด

“โหยวจิ้ง” เสิ่นเจ๋อชวนปลีกตัวออกมาจากงานสำคัญของฉือโจว  

เอ่ยว่า “เดือนสองเมื่อยกทัพไปตีตวนโจว ตุนโจวจะต้องเป็นค่ายสนับสนุน  

ถานไถหู่อยู่ทางนั้นไม่เข้าใจเรื่องในที่ว่าการ เจ้ายังคงต้องไปดูหน่อย ข้าให้ 

อำนาจในการตรวจตรากับเจ้า มีเรื่องสามารถรายงานมาที่โต๊ะข้าได้โดยตรง  

ไม่จำเป็นต้องอ้อมไปที่จุดพักม้า”

อวี๋เสี่ยวไจ้เป็นผู้ตรวจการสำนักตรวจการ นับเป็นลูกศิษย์ของเฉินอวี้  

สมัยก่อนเคยเดินทางออกตรวจตราท้องที่ มักออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที ่

บ่อยครั้ง คุ้นเคยกับสายสนกลในของที่ว่าการเป็นอย่างด ี บัดนี้ตุนโจวได้รับ 

การฟื้นฟูอีกครั้ง ขุนนางตำแหน่งสำคัญและเสมียนที่ส่งไปล้วนเป็นคนใหม่ 

ที่คัดเลือกจากในฉือโจว  เวลาใช้งานจึงไม่วางใจนัก  เสิ่นเจ๋อชวนมิได้ 

ให้อวี๋เสี่ยวไจ้อยู่ในตุนโจวเป็นผู้ตรวจการ แต่กลับให้อำนาจในการลงพื้นที่ 

ตรวจตราและรายงานตรงต่อเขา แม้อวี๋เสี่ยวไจ้ยังไม่มีตำแหน่งขุนนาง 

ทีแ่นช่ดั แตก่ลบัมบีทบาทสำคญัมาก ตำแหนง่นีเ้ทยีบเทา่กบัเนีย่ไถ1 ในจงปัว๋ 

1 เนี่ยไถ เป็นชื่อตำแหน่งขุนนางประจำมณฑลที่ทำงานด้านการตรวจสอบและฝ่ายยุติธรรม
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ตอนนี้ ในมือกุมผลการปฏิบัติงานของขุนนางในแต่ละท้องที่ของจงปั๋ว

อวี๋เสี่ยวไจ้รีบดึงสายตากลับมา ลุกขึ้นคำนับเสิ่นเจ๋อชวน

“ตุนโจวเพิ่งฟื้นฟูใหม่”  เซียวฉือเหย่นั่งอยู่ข้างกายเสิ่นเจ๋อชวน  

พูดกับอวี๋เสี่ยวไจ้ “ถานไถหู่เป็นขุนนางฝ่ายบู๊ เดิมไม่ควรก้าวก่ายงานของ 

ที่ว่าการ ทว่าตอนนี้แต่ละโจวล้วนขาดแคลนคน จึงมิอาจหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ 

ชั่วคราว แต่เห็นได้ชัดว่าเขาหัวช้าในเรื่องนี้ เรื่องใหญ่ยังคงต้องให้เจ้าคอย 

ชี้แนะมาก ๆ หน่อย”

ถานไถหู่เป็นคนสนิทของเซียวฉือเหย่ ถูกส่งไปตุนโจวเพื่อดำรง 

ตำแหน่งขุนพลที่ว่างลงในจงปั๋ว อันที่จริงให้เขาเฝ้าตุนโจวจัดว่าไม่สมฐานะ  

เมื่อมีความสัมพันธ์เช่นนี้อยู่ ในที่ว่าการตุนโจวจึงไม่มีใครกล้าขัดถานไถหู่  

คำพูดนี้ของเซียวฉือเหย่จึงเป็นการถือหางอวี๋เสี่ยวไจ้ ตอนนี้อวี๋เสี่ยวไจ้ 

ได้รับมอบหมายจากเสิ่นเจ๋อชวนให้เป็นผู้ตรวจตราและรายงานตรง ทั้งยัง 

มีคำพูดนี้ของเซียวฉือเหย่ ไปตุนโจวย่อมไม่ต้องกลัวผู้ใดอีก วันหน้าไป 

ท้องที่อื่นย่อมมีความมั่นใจเพียงพอ

อวี๋เสี่ยวไจ้ดีใจจนแสดงออกทางสีหน้า แต่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่สะดวก 

จะเปิดเผยความรู้สึกมากเกินไป เขาจึงข่มความยินดี คารวะทั้งสองอีกครั้ง  

“ผูน้อ้ยจะปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเตม็ทีแ่นน่อน ไมท่ำใหฝู้จ่วนิและทา่นรองผดิหวงั 

เป็นอันขาด”

อวี๋เสี่ยวไจ้ตอบเสียงดังกังวาน ท้องก็ส่งเสียงร้องดังกังวานเช่นกัน  

สองอย่างสอดประสานลงตัว สั่นสะเทือนจนภายในห้องโถงเงียบกริบไร้เสียง

“คืนนี้เป็นการเลี้ยงฉลองให้กับความสำเร็จของทหารรักษาการณ์”  

เสิ่นเจ๋อชวนเห็นท้องฟ้ามืดแล้ว  “ข้าไม่รั้งตัวเซียนเซิงทุกท่านไว้แล้ว  

เริ่มงานเถิด”

งานเลี้ยงจัดอยู่ในห้องโถงข้าง เดิมเสิ่นเจ๋อชวนเป็นประธาน แต่ 

เซียวฉือเหย่กลับมา อิ่นชางก็มิได้มาร่วมงาน เขาจึงนั่งอยู่เพียงครู่เดียว 

พอเป็นพิธี ผู้คนในงานล้วนเป็นที่ปรึกษา มีเสิ่นเจ๋อชวนนั่งอยู่พวกเขา 

ไม่กล้าดื่มสุราเต็มที่ พอฝู่จวินออกไปแล้วถึงวางตัวเป็นธรรมชาติหน่อย

เฉียวเทียนหยาไม่อยู่ ไม่มีคนคอยคุม เหยาเวินอวี้มิอาจปฏิเสธ 
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น้ำใจล้นหลามของเซียนเซิงทั้งหลายได้ จึงดื่มสุราไปหลายจอก รอจน 

เฉียวเทียนหยากลับมา หยวนจั๋วก็เมาเล็กน้อยแล้ว นั่งพิงเก้าอี้พูดคุย 

หัวเราะกับขงหลิ่งและเกาจ้งสยง เฉียวเทียนหยาเห็นนาน  ๆ  ครั้งเขาจะ 

ผ่อนคลายเช่นนี้จึงไม่ได้ก้าวเข้าไป รออยู่นอกห้องเป็นเพื่อนเขาโดยมีม่าน 

ประตูกั้นกลาง

เฟ่ยเซิ่งตามหาเฉียวเทียนหยาจนพบ กวักมือให้แต่ไกล พูดผ่าน 

หิมะที่โปรยปรายว่า “ไปเถอะ มายืนอยู่ตรงนี้ทำไมเล่า ห้องเข้าเวรก็ตั้งโต๊ะ 

กินเลี้ยงไว้เหมือนกัน รอเจ้าอยู่คนเดียว”

เฉียวเทียนหยาไม่ขยับ ยามพิงเสาประตูดูสูงสง่า “ทางด้านนายท่าน 

จัดการเรียบร้อยแล้ว?”

“ก็ต้องเรียบร้อยแน่นอนอยู่แล้ว” เฟ่ยเซิ่งเดินมาตรงหน้าเฉียว- 

เทียนหยา มองผ่านรอยแยกของม่านประตูเข้าไปข้างใน “พวกเซียนเซิง 

คงเลิกดึก ประเดี๋ยวเจ้าค่อยมาก็ยังทัน ข้างในข้างนอกล้วนมีแต่องครักษ์  

ไม่เกิดเรื่องอะไรหรอก”

เฉียวเทียนหยาขบคิดครู่หนึ่งและเลิกม่านขึ้น อีกทางหนึ่งเหยาเวินอวี ้

มองมาทางนี้ เหมือนรู้ว่ามีคนรออยู่ เฉียวเทียนหยาเงียบไปครู่หนึ่ง ปล่อย 

ม่านและเอ่ยว่า “ในห้องข้ามีสุราดีอยู่หลายไห เจ้าสั่งให้คนไปเอามา ถือว่า 

ข้าขออภัยทุกคนแล้วกัน”

เฟ่ยเซิ่งยืนอยู่ด้านข้างครู่หนึ่ง เอ่ยเพียง “ใครอยากได้สุราไม่กี่ไห 

ของเจ้ากันเล่า เจ้าหมดไฟแล้วรึ นายท่านปล่อยให้พวกเราพักผ่อนแล้ว  

แต่เจ้ายังจะขังตัวเองไว้ที่นี่” เขาดื่มสุรามาเล็กน้อย จึงพูดมากกว่าปกติ  

“หลายวันก่อนนายท่านบอกให้ข้ารับคนใหม่ เจ้ารู้หรือเปล่า”

เฉียวเทียนหยากอดอก ใช้สายตาพิจารณาเขา ตอบว่า “รู้”

เฟ่ยเซิ่งยกนิ้วขึ้นจิ้มตัวเอง จากนั้นจิ้มเฉียวเทียนหยา พูดพร้อม 

เสียงเรอว่า “ข้าจะพูดความจริงกับเจ้า วันหน้าการก่อตั้งทหารม้าในตวนโจว  

นายท่านถูกใจเจ้าที่สุด เจ้าทำสงครามได้นี่ แต่ตอนนี้มันอะไรกัน เจ้า 

ติดตามเหยาเวินอวี้จนเหมือนลืมไปแล้วว่ารากของตัวเองอยู่ที่ใด ขืนเจ้า 

เป็นเช่นนี้ต่อไป ช้าเร็วอนาคตต้องป่นปี้แน่”
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หิมะตกลงบนด้ามดาบของเฉียวเทียนหยา เขามองไปทางลานเรือน  

พูดอย่างไม่ใส่ใจ “อนาคตของข้าอยู่ที่นี่ เจ้ากังวลเกินไปแล้ว”

“เจ้าเป็นคนที่ราชครูมอบให้นายท่าน” เฟ่ยเซิ่งลดเสียงเบาลง โมโห 

เขาที่ไม่ได้ดั่งใจ “วันที่นายท่านรับตัวเจ้าไว้ เขาก็รับดาบหย่างซานเสวี่ย 

มาด้วย”

เฉียวเทียนหยาเคยสาบานว่าจะเป็นดาบของเสิ่นเจ๋อชวน ความกล้า  

จิตใจ ฝีมือ เขาไม่ขาดสักอย่าง ถ้าเขายินยอม อยู่ในจงปั๋วย่อมสามารถ 

เป็นองครักษ์ใกล้ชิดเหมือนอย่างเจาฮุยและเฉินหยางได้ วันข้างหน้าอนาคต 

ยาวไกลไม่สิ้นสุด การฟื้นฟูเกียรติยศชื่อเสียงให้วงศ์ตระกูลจะมิใช่เรื่อง 

เพ้อฝันอีกต่อไป ทว่าตั้งแต่ถูกส่งมาอยู่ข้างกายเหยาเวินอวี้ ความปรารถนา 

ของเขากลับหายไป ครั้งนี้หน้าที่ในการรับคนใหม่ เสิ่นเจ๋อชวนมอบหมาย 

ให้เฟ่ยเซิ่ง หน้าที่ติดตามกองทัพก็มอบหมายให้เฟ่ยเซิ่ง นั่นล้วนเป็นเพราะ 

เฉียวเทียนหยาไม่ต้องการ

เฉียวเทียนหยาปัดเกล็ดหิมะที่ลอยมาทิ้งไป มองเกล็ดสีขาวถูก 

สายลมหอบพัดไปในชั่วพริบตา หายลับไปในราตรีอันมืดมิดหนักอึ้ง เขา 

ไม่ได้ปัดหิมะที่เกาะอยู่บนดาบพกทิ้ง ทั้งมิได้ตอบเฟ่ยเซิ่ง

เซียวฉือเหย่ถอดเกราะ สวมเสื้อตัวเดียวอ่านรายงานของเฟ่ยเซิ่ง บนนั้น 

เขียนรายละเอียดของสงครามที่ฝานโจว เขาพูด “แม้แต่ปืนไฟอี้อ๋องยังหา 

มาได้ ความสามารถเช่นนี้ร้ายกาจยิ่ง”

“หนึ่งร้อยสามสิบห้ากระบอก” เสิ่นเจ๋อชวนถอดชุดคลุมกว้าง “ล้วน 

เปน็ของของกองกำลงัชนุเฉวยีน บนนัน้ยงัสลกัหมายเลขของกรมกลาโหมไว”้

“เขาเป็นโจรภูเขาคนหนึ่ง ไม่มีทหารเป็นเรื่องเป็นราว” เซียวฉือเหย่ 

ยกแขนวางบนที่เท้าแขน มองเสิ่นเจ๋อชวนถอดเสื้อผ้า “ใครมอบของเล่น 

ล้ำค่าเช่นนี้ให้กับเขา”

ชุดคลุมกว้างของเสิ่นเจ๋อชวนเลื่อนผ่านวงแขน  หล่นลงบนพรม 

สักหลาด กระดุมบนเสื้อเป็นไข่มุก ตอนปลดออกส่งเสียงแผ่วเบา ลำคอ 

เรียบลื่นขาวเนียนพลันปรากฏ เสิ่นเจ๋อชวนใช้นิ้วมือบังไว้ครึ่งหนึ่ง คล้าย 
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กำลังขบคิดบางอย่าง ท่าทางผ่อนคลายของเขาไร้การป้องกัน ราวกับต่อให้ 

ถูกกดลงบนพรมสักหลาดตอนนี้ก็ไม่มีทางต่อต้าน

“ปืนไฟหลุดออกมาข้างนอกไม่เป็นผลดีต่อชวี่ตู น่าจะขโมยออกมา”

ลูกกระเดือกของเสิ่นเจ๋อชวนขยับขึ้นลงเวลาพูด เซียวฉือเหย่จับจ้อง 

มนัอยา่งแนบเนยีน คุน้เคยกบัมนัอยา่งยิง่ ทกุครัง้เวลาเสิน่เจอ๋ชวนเหงือ่ไหล 

เป็นสายฝนมักจะแหงนคอ  เพราะเซียวฉือเหย่ตัวสูงเกินไป  ทำให้แม้ 

อีกฝ่ายจะนอนอยู่บนฟูก ก็ยังต้องรองรับจุมพิตของเขาแบบนี้

เซียวฉือเหย่คิดถึงภาพต่าง  ๆ  มากมาย แต่สีหน้ากลับเป็นธรรมชาติ  

ไม่ได้แสดงออกแม้แต่น้อย นิ้วโป้งของเขาถูไปมาโดยไม่รู้ตัว พาให้แหวน 

กระดูกปันจื่อหมุนช้า ๆ “อิ่นชางนำเชลยกลับมาด้วยมิใช่หรือ”

“ชายบำเรอของอี้อ๋องแซ่ฮั่ว เฉิงเฟิงบอกว่าเป็นบุตรชายของอดีต 

ผู้บัญชาการทหารรักษาการณ์เติงโจว” เสิ่นเจ๋อชวนพูดถึงตรงนี้และหันไป 

มองเซียวฉือเหย่ “พรุ่งนี้เช้าเจ้าสามารถพบเขาได้”

“คนผู้นี้ใช้ปืนไฟขู่ให้อิ่นชางถอยไป” เซียวฉือเหย่พูด “เข้าใจเล่นนี่”

“ต้องมีคนสอนเขาแน่” เสิ่นเจ๋อชวนปลดกระดุมไข่มุกเม็ดสุดท้าย  

พอคลายมืออาภรณ์ก็ร่วงลงบนพื้น

ในที่สุดคนงามก็รู้สึกสบายตัว ถือโอกาสสะบัดรองเท้าเกี๊ยะที่สวมอยู ่

ออกไปด้วย เสิ่นเจ๋อชวนหันหลังให้แสงสลัว เอวสอบสะท้อนออกมา  

ราวกับหยกงามที่ห่อไม่มิด เซียวฉือเหย่รู้สึกสนุกกับการทำอะไรแบบลับ ๆ  

นี่เป็นการเล่นสนุกที่บอกใครมิได้ ความปรารถนาในการครอบครองหลันโจว 

ค่อย ๆ ไต่ไปทั่วโพรงอกเขา

“พรุ่งนี้เช้าส่งปืนไฟไปหลีเป่ยจำนวนหนึ่ง ทหารช่างสามารถวาด 

แบบร่างออกมาได้ ไห่รื่อกู่แอบฝึกฝนกระบวนทัพของอิ่นชางที่สนามฝึก 

เป่ยหยวน โจมตีจนข้ามิอาจโต้ตอบได้ ออกศึกที่ตวนโจวครั้งนี้ ข้าจะพา 

อิ่นชางไปด้วย” เซียวฉือเหย่โยนรายงานของเฟ่ยเซิ่งลงบนโต๊ะ

เสิ่นเจ๋อชวนยกชาขึ้นดื่ม ฟังแล้วก็หันไปปรายตามองเซียวฉือเหย่  

พูดแฝงความหมาย “ไม่พาข้าไปด้วยหรือ”

“ได้ซี” เซียวฉือเหย่เผชิญหน้ากับเสิ่นเจ๋อชวน  พูดด้วยน้ำเสียง 
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เย้าแหย่ “บ้านข้ามีพยัคฆ์ร้ายอยู่ ปกติจับตาดูข้าอย่างเข้มงวด มีเพียง 

ระหว่างเดินทัพเท่านั้นจึงจะลักลอบมีสัมพันธ์กับเจ้าได้”

หางตาทีเ่ฉยีงขึน้ของเสิน่เจอ๋ชวนซอ่นแววชัว่รา้ย ตอบวา่ “ภรรยาเจา้ 

ดุเหลือเกิน ข้ากลัว”

เซียวฉือเหย่เลียนแบบน้ำเสียงของเสิ่นเจ๋อชวนคราวก่อน “ข้าก็ดุ 

เหมือนกันนะ”

“ขา้ไมก่ลวัเจา้ด”ุ เสิน่เจอ๋ชวนใชพ้ดัจบีขวางรมิฝปีากของทัง้สองคนไว ้ 

เหมือนนางจิ้งจอกข้างนอกอย่างไรอย่างนั้น “แต่ว่านานทีเดียวกว่าเจ้าจะมา”

เซียวฉือเหย่เอียงคอเล็กน้อย “จะทำอย่างไรได้เล่า ข้ากลัวภรรยานี่”

“เปลี่ยนเป็นข้าแทนสิ” เสิ่นเจ๋อชวนเอาพัดจีบออก พูดเสียงเบา 

ชดิรมิฝปีากเซยีวฉอืเหย ่ “ขา้จะเฝา้รอเจา้อยูท่ีบ่า้นทกุวนั หนนุดอกเหอฮวน2  

กับเจ้า กระโจนเข้าสู่พายุฝนด้วยกัน...”

เซียวฉือเหย่จูบเสิ่นเจ๋อชวน ทำให้ถ้อยคำไร้ยางอายเหล่านั้นขาดห้วง  

เขาลูบลงไป ไม่พบหางจิ้งจอกของเสิ่นเจ๋อชวน แสงสว่างในห้องมืดลง 

เล็กน้อย ม่านข้างเตียงปล่อยลงมาแล้ว ทั้งที่ไม่มีคนอื่น ทว่าพวกเขากลับ 

ทำเหมือนกำลังลักลอบมีสัมพันธ์กันจริง  ๆ สองคนต่างฝ่ายต่างบดเบียด 

เสียดสีกัน สะกดกลั้นเสียงหอบหายใจไว้

“ข้าจะเอาทั้งสองคน” เซียวฉือเหย่ขบกัดเขา พูดเสียงเบา

เสิ่นเจ๋อชวนถูกกัดจนน้ำตารินไหล เอียงหน้าถูไถฟูกผ้าห่ม สองตา 

เปียกชื้นเมื่อถูกสายตาของเซียวฉือเหย่จับจ้องก็มองเขาอย่างยากลำบาก  

เอ่ยน้ำเสียงแง่งอน “เจ้า...เจ้ามันผีหลายใจ...!”

เซียวฉือเหย่อยู่ในเขตสมรภูมิมาเกือบสองเดือน กลับฉือโจวแล้ว 

ก็ยังไปอยู่ที่สนามฝึกเป่ยหยวน ยามนี้เขาบีบคางเสิ่นเจ๋อชวน จ้องมอง 

อีกฝ่ายและยิ้มพูดเสียงแผ่ว “เจ้าพูดถูก”

เสิ่นเจ๋อชวนถูกครอบครอง

2 เหอฮวน นอกจากเป็นชื่อดอกไม้แล้ว ยังแปลว่าการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หรืออาจ 

หมายถึงการร่วมรัก
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วา่งเวน้มานานถงึเพยีงนัน้ ความรูส้กึครัง้นีแ้ตกตา่งออกไปโดยสิน้เชงิ  

ความเปลี่ยนแปลงของเซียวฉือเหย่สะท้อนออกมาทั้งหมด เขาไม่ปล่อย 

เสิ่นเจ๋อชวนไปอีก ความรู้สึกของการครอบครองอย่างรุนแรงแผ่ลามจากล่าง 

สู่บน ทำให้เสิ่นเจ๋อชวนรู้สึกว่าตัวเองจมลงไปโดยสมบูรณ์ ถูกเขากักขังไว้

เสียงหัวใจเต้น น้ำเสียง และลมหายใจ

เซียวฉือเหย่ต้องการทั้งหมด เขาครอบครองเสิ่นเจ๋อชวนไว้ทั้งตัว

เสิ่นเจ๋อชวนรับไม่ไหว หยาดเหงื่อกับน้ำตาผสมปนเป เขาใกล้จะ 

หายใจไม่ทันเต็มที เซียวฉือเหย่ช่วงชิงไปแม้กระทั่งหยดน้ำตาของเขาที่ยัง 

ไม่ไหลออกมา

เซียวฉือเหย่เคยปรารถนาท้องฟ้า  เคยปรารถนาทุ่งหญ้า  ทั้งยัง 

ปรารถนาเทือกเขาหงเยี่ยน เขาเคยฝึกเหยี่ยวฝึกม้า ควบทะยานไปบน 

ผืนดินกว้างใหญ่ในความฝัน แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้แล้ว  

เขาปรารถนาเพียงเสิ่นเจ๋อชวน

เสิ่นเจ๋อชวนร้องไห้และแหงนคอขึ้น ดวงตาที่เจืออารมณ์มีประกาย 

ไหวกระเพื่อม ท่ามกลางความสุขซ่านอย่างถึงที่สุด เขาเปล่งเสียงออกมา 

แบบไม่ชัด “อา...เหย่...”

เซียวฉือเหย่คิดว่าเขากำลังหวาดกลัว แต่เขากลับเชิดคางขึ้นเล็กน้อย  

เลียริมฝีปากตัวเองขณะที่ใบหน้าแดงระเรื่อ ดวงตาเต็มไปด้วยแววเย้ายวน  

บ้าระห่ำเหมือนตอนกระโดดลงมาจากหอฝู่เซียนติ่งเข้าสู่อ้อมอกเซียวฉือเหย่  

เขาพูด “ข้ารักเจ้าเหลือเกิน”

เซียวฉือเหย่โน้มตัวลงจุมพิตเขาอย่างดุดัน ไม่ต้องการให้เขาผละ 

ออกจากตนระหว่างการขยับตัวไปมาแม้แต่น้อย ทั้งยังไม่ยอมให้เขาพ้นจาก 

เงื้อมมือของตนเวลาหอบหายใจ แต่ละครั้งมีแต่หนักไม่มีเบา พาให้ฟูก 

เปียกชื้น ทั้งยังทำให้เสิ่นเจ๋อชวนสั่นสะท้าน

พวกเขาลอบมีสัมพันธ์กันในความมืดสลัว หยาดเหงื่อผสมปนเป  

เปียกเป็นวงกว้าง นอกจากอีกฝ่ายแล้ว ก็ไม่เหลือสิ่งอื่นใดทั้งนั้น
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