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นอกเมืองจี้โจวมีกองคาราวานทหารม้าของชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง 
กำลังคุมเชิงกับทหารของจงหยวน๑ สองนายอยู่ บรรยากาศตึงเครียดประหนึ่ง 

เกาทัณฑ์หลุดออกจากแล่ง

“เจินเจินอย่ากลัว” จี่อู๋จิ้วพลิกมือมากุมมือของเจินเจิน พร้อมตรัส 

ปลอบใจด้วยเสียงแผ่วเบา

กลางฝ่ามือของเย่เจินเจินสั่นจนชื้นเหงื่อ ใครว่านางไม่กลัว นางยัง 

รักตัวกลัวตายอยู่นะ

ทว่าจู่ ๆ นางตัดสินใจในครั้งใหญ่ได ้ ประกายตาพลันเด็ดเดี่ยว “ฝ่าบาท 

ทรงเสด็จหนีไปก่อนได้เลย หม่อมฉันจะคอยต้านรับอยู่ที่นี่ ทรงวิ่งเข้าไป 

ในหุบเขา เพียงชั่วเวลาสั้น  ๆ พวกมันหาไม่พบหรอก อดทนจนกว่าทหาร 

องครักษ์มาช่วยชีวิตพระองค์ ถึงตอนนั้นย่อมหลบหนีออกไปได้แน่ คนกลุ่มนี ้

ไม่ทราบฐานะที่แท้จริงของพระองค์ ดังนั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะมาสู้รบปรบมือกับ 

๑

 ๑ หมายถึงแผ่นดินที่ราบภาคกลาง
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พระองค์”

พอได้ยินวาจาของนางเช่นนี้ ในใจของจี่อู๋จิ้วรู้สึกหวานอมเปรี้ยว  

ถอนหายใจตรัสว่า “ไยข้าต้องทิ้งเจ้าไว้ด้วยเล่า”

“ไม่ได้ก็ต้องได้” เย่เจินเจินมองเขาอย่างกังวลใจ “ทรงเป็นถึงองค์ 

ฮ่องเต้ ทรงมิอาจตายได้”

“แล้วเจ้าเล่า”

“หม่อมฉันจะพึ่งปืนนกสับเหลียนจู คงถ่วงเวลาพวกมันได้สักครู่หนึ่ง”  

เย่เจินเจินยามพูดก็ตบ ๆ ที่ปืนนกสับที่เหน็บตรงข้างเอวไปด้วย นางคิดว่าวันนี ้

คงได้ล่าสัตว์ จึงนำปืนนกสับมาด้วยสองกระบอก พร้อมกับนำดินระเบิด 

ติดตัวมาด้วย

“เจ้าไม่กลัวตายหรือ”

“กลัวสิ  ทำไมจะไม่กลัวเล่า  แต่...แต่”  เย่ เจินเจินเป็นกังวลจน 

นัยน์ตาแดงก่ำ “หม่อมฉันตายได้ แต่พระองค์จะตายมิได้!” เขามีศักดิ์ 

เป็นถึงฮ่องเต้ หากเป็นอะไรไป เกรงว่าคงจะเกิดความโกลาหลทั่วแผ่นดิน  

ยามพูดเย่เจินเจินก็หัดใช้ปืนนกสับไปด้วย

จี่อู๋จิ้วกุมมือนางไว้ “เจินเจิน เจ้าจะไม่ตาย ข้าก็จะไม่ตายเช่นกัน”

“ไม่ทันแล้ว ทรงรีบหนีไป!”

“เจินเจินใจเย็นสิ เจินเจิน” จี่อู๋จิ้วโอบกอดนาง “เจ้านั่งลงฟังข้านะ”

เย่เจินเจินคลายมือลง สบตามองเขาอย่างแปลกใจ พอเห็นสีหน้าเขา 

ดูสงบนิ่งเรียบเฉย นางพลันผ่อนคลายลงอย่างน่าประหลาด เขาฉุดมือให้นั่ง 

ลงบนพื้น

จี่อู๋จิ้วทาบมือลงบนหน้าผากของนาง กลางฝ่ามือพลันชุ่มไปด้วยเหงื่อ  

เขาตรัสด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่า “กลยุทธ์การศึก  ‘เท็จกลับจริง จริงกลับเท็จ’  

คนเหล่านี้ไม่ได้เข้าโจมตีตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นพวกเรา คงเป็นเพราะว่าลังเล  

กลัวจะโดนซุ่มโจมตี ในยามนี้หากพวกเรายิ่งแสดงออกว่าสงบนิ่งเยือกเย็น  

พวกมันยิ่งมิกล้าบุ่มบ่าม”

เย่เจินเจินไม่ค่อยเห็นด้วยนัก “แต่ทำเช่นนี้เสี่ยงเกินไปแล้ว ทรงรีบหน ี
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ไปเถอะ”

จี่อู๋จิ้วกลับถามว่า “เจ้าพูดความจริงกับข้ามา วันนี้ที่เจ้าช่วยชีวิตข้า 

เช่นนี้ เป็นเพราะ…ข้าเป็นฮ่องเต้ใช่หรือไม่”

เย่เจินเจินมองหน้าเขาอย่างสงสัย ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงถามคำถามนี้

จีอู่จ๋ิว้สา่ยหนา้แลว้ยิม้อยา่งเหงา ๆ “ชา่งเถดิ ทัง้ ๆ ทีข่า้เองกร็ูอ้ยูแ่กใ่จด”ี

เย่เจินเจินไม่มีแก่ใจจะคุยเรื่อยเปื่อยกับเขา “ฝ่าบาท ทรง…ทรงหนี 

ไปเถอะเพคะ”

“เจินเจิน ข้าเคยบอกเจ้า ทหารสองทัพกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ เรื่อง 

ด่วนที่สุดมิใช่เรื่องจังหวะเวลาและชัยภูมิ และก็มิใช่เรื่องอาวุธเทพสงคราม  

แต่มันคือใจคนต่างหาก” จี่อู๋จิ้วลูบผมนุ่มลื่นของเย่เจินเจินพร้อมตรัสว่า  

“ดูจากคนนับร้อยกว่าคนนี้แล้ว ผลของการปะทะกันมีสองอย่าง ถ้าไม่สังหาร 

ขุนพลระดับล่างของฝ่ายข้าศึกสองนาย  แล้วยึดม้าจากข้าศึกมาตัวหนึ่งไว้  

หรือไม่ก็รอซุ่มโจมตี แล้วกำจัดทหารทิ้งทั้งหมด หากว่าเป็นอย่างแรก อาวุธ 

ที่ยึดได้จากข้าศึก พวกเขาก็มีไม่มาก ทว่าหากเป็นอย่างหลัง คงได้เอาชีวิต 

ไปทิ้ง มันก็คล้ายกับการพนันของชาวบ้าน โอกาสชนะมีน้อย แพ้มีมาก  

สถานการณ์เช่นนี้ ผู้ใดจะยอมเดิมพัน”

เย่เจินเจินเงยหน้าขึ้น มองเขาอย่างตื่นตะลึง

“ดังนั้น” เขาสรุป “ที่ไม่กล้าเสี่ยงจริง  ๆ  ไม่ใช่พวกเราหรอก แต่เป็น 

พวกเขาต่างหาก”

แววตาของเย่เจินเจินดูอึ้งอยู่บ้าง

จี่อู๋จิ้วเห็นท่าทางนางดูตะลึงงัน รู้สึกนึกสนุก บีบจมูกของนางเล่น  

“เป็นอะไรไป”

“เปล่าเพคะ” เย่เจินเจินหลุบตาลง กลับเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขา  

กล่าวว่า “ความจริงแล้ว หม่อมฉันเลื่อมใสพระองค์อยู่นิดหน่อย”

สิ่งที่ข้าไม่ต้องการคือความเลื่อมใสของเจ้า จี่อู๋จิ้วคิด

ถึงคนทั้งสองจะเป็นสามีภรรยากัน แสดงความสนิทสนมเล็กน้อย  

ตนเองก็ไม่รู้สึกว่าเป็นกระไรนัก ทว่าพอปรากฏอยู่ในสายตาของผู้อื่นแล้ว 
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กลับไม่เหมือนกัน

เนื่องจากหัวหน้าหน่วยเล็กของกองทหารม้าชนกลุ่มน้อยนั้นกลัวจะ 

ตกหลุมพรางเล่ห์เหลี่ยมชาวจงหยวน จึงสั่งให้กองทัพหยุดรอ แล้วคิดจะ 

ตรวจสอบก่อนเที่ยวหนึ่ง พอเห็นชายฉกรรจ์สองคนโอบ  ๆ  กอด  ๆ  กันอย่าง 

หน้าไม่อายอยู่ตรงนั้น ถึงกับทำให้คนอับอายจนเหงื่อตก เขาหันหน้ากลับไป 

มอง พบว่ามีคนไม่น้อยในกองทัพกลับชมดูอย่างสนอกสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ใบหน้าของหัวหน้าหน่วยเล็กอึมครึม รู้สึกว่าการเสี่ยงตกหลุมพราง 

เข้าไปจับตัวเชลยศึกสองคนที่ประพฤติตนไม่ควรแล้ว การค้าขายเช่นนี้อย่างไร 

ก็คุ้มอยู่ดี ครั้นแล้วเขายกมือขึ้นสั่งเดินทัพ

ส่วนจี่อู๋จิ้วเห็นคนเหล่านั้นกำลังเคลื่อนทัพ จึงล้วงนกหวีดที่ข้างเอว 

ออกมาอันหนึ่ง เป่าจนแก้มป่อง เมื่อเสียงนี้ดังออกไป จู่  ๆ  ทหารกลุ่มหนึ่ง 

พลันปรากฏกายขึ้นอย่างกะทันหัน ควบม้าทะยานตรงเข้าหาพวกเขา 

แย่แล้ว ที่แท้เป็นกับดัก! หัวหน้าหน่วยเล็กทหารม้าหน้ายังมิคิดจะ 

หันกลับไปมองกลุ่มคนเหล่านั้น ก็สั่งการทหารม้าของตนรีบบึ่งจากไปโดยเร็ว

ขวัญและกำลังใจของทหารเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ขณะที่กองทหารม้า 

เพิ่งจะคลายความลังเล คนบางกลุ่มเป็นกังวลเรื่องการซุ่มโจมตี ยามนี้การ 

ซุ่มโจมตีก็เกิดขึ้นจนได้ ผู้ใดจะกล้าหันหน้ากลับไปมอง มีแต่จะหวดลงแส้ 

เฆี่ยนม้าอย่างไม่คิดชีวิต ภายในสมองคิดเพียงแค่หนีเอาตัวรอด

จริง  ๆ  แล้วยามที่จี่อู๋จิ้วพาเย่เจินเจินออกมาได้นำคนติดตามมาด้วย 

ยี่สิบคน แล้วให้ทหารหนึ่งร้อยกว่านายตามมาอยู่ห่าง  ๆ 

เย่เจินเจินจุดสายชนวน ชูปืนนกสับขึ้นมาอีกสองสามกระบอก

ปืนไฟ! น่ากลัวเกินไปแล้ว เหล่าทหารม้าวิ่งหนีกันอย่างอุตลุดบ้าคลั่ง

วิ่งออกไปไกลจนถึงสิบลี้ จี่อู๋จิ้วยกมือขึ้น ให้คนทั้งหมดหยุดมือ 

“อย่าต้อนให้หมาจนตรอก” เขาตรัสพร้อมกับมองเงาร่างที่จนตรอก 

กลุ่มนั้นค่อย  ๆ  ห่างออกไปไกลเรื่อย  ๆ 

แท้จริงแล้วเจ้ามีคนเพียงยี่สิบกว่าคน หากคิดจะหาเรื่องพวกเขาจริง  ๆ  

หรือรอพวกเขาตอบโต้กลับมาละก็ มีหวังได้เสียท่ากลับมาแน่
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องครักษ์สองนายหิ้วคนคนหนึ่งเดินมาแล้วจับโยนลงพื้น เป็นทหารม้า 

ของข้าศึกซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขา โลหิตไหลไม่หยุด เย่เจินเจินนั่งบนหลังม้า 

ไม่มั่นคงจึงยิงออกไปมั่ว  ๆ ไม่มีแม้แต่ความแม่นยำ ทว่ายังสามารถสอยคน 

ร่วงลงมาได้ถึงสามคน ในนั้นตายไปแล้วสองคน ยังเหลือคนที่ยังมีลมหายใจ 

อยู่อีกหนึ่งคน

“ละเว้นชีวิตไว้ แล้วนำตัวไปสอบสวน”

“ขอรับ!”

จี่อู๋จิ้วหาผู้ที่เข้าใจภาษาท้องถิ่นมาสอบปากคำเชลยศึกผู้นั้น ทว่ามันคล้ายคนใบ ้

ไม่ยอมปริปาก แถมยังปฏิเสธที่จะกินอาหารด้วย

จี่อู๋จิ้วยืนอยู่เบื้องหน้าเชลยศึกผู้นั้น เขาพูดไปประโยคหนึ่ง ทหาร 

ก็แปลไปประโยคหนึ่ง

“ถึงเจ้าไม่พูด ข้าก็รู้ว่าเจ้ามาจากที่ใด”

เชลยศึกนิ่งเป็นเบื้อใบ้ ราวกับรูปดินปั้นก็มิปาน

“ป๋อรื่อเทียชื่อน่า๒ ของเผ่าอูหลาน สมญานามว่า ‘หมาป่าทะเลทรายสีเทา’  

แท้จริงแล้วกลับเป็นสุนัขไร้บ้านตัวหนึ่ง”

เชลยศึกดูจะอารมณ์หวั่นไหวอยู่ไม่ใช่น้อย นิ้วชี้สั่นเทิ้มอย่างไม่รู้ตัว 

อยู่ครู่หนึ่ง

“ข้านึกว่าเขาโดนบีบบังคับให้ก้มหัวต่อเผ่าหนี่ว์เจิน ตอนนี้ดูท่าแล้ว 

เขากลับเชื่อฟังเป็นอย่างดี”

เชลยศึกผู้นั้นพลันเหลือบมองจี่อู๋จิ้วทันที แววตาเต็มไปด้วยความ 

ตกตะลึงและหวาดกลัว เขาพึมพำอยู่สองสามประโยค ทหารที่เข้าใจภาษา 

ท้องถิ่นหันหน้ามาแปลว่า “แม่ทัพอู๋ เขาถามว่า ถ้าเขาบอกแล้วจะรอดชีวิต 

หรือไม่ขอรับ”

	 ๒  หรืออีกชื่อคือ ป๋อเอ๋อเทียชื่อน่า เป็นชื่อของผู้นำของมองโกเลียคนหนึ่งในสมัยโบราณ และ 

ในภาษาจีนมักจะแปลเป็นหมาป่า เนื่องจากมองโกเลียใช้ชีวิตในทุ่งหญ้า ต้องคลุกคลีอยู่กับสัตว์นานาชนิด 

ตลอดเวลา ดังนั้นพวกเขาจึงมักจะนำชื่อสัตว์มาตั้งเป็นชื่อ
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“สายไปแล้วละ” จี่อู๋จิ้วเหลือบมองเชลยศึกผู้นั้น สีหน้านิ่งสุขุมประหนึ่ง 

กำลังมองศพที่ไร้ค่า “เรื่องที่เจ้ารู้ในตอนนี้ ข้าก็รู้เช่นกัน”

เขากล่าวจบก็เดินออกจากห้องไปหาสวีซีหมิงกับเย่เจินเจิน

สวีซีหมิงยืนอยู่เบื้องหน้าแผนที่แผ่นหนึ่ง กำลังปรึกษาธุระอยู่กับ 

เยเ่จนิเจนิดว้ยเสยีงแผว่เบา พอเขาเหน็จีอู่จ๋ิว้เสดจ็มากค็กุเขา่คำนบั “กระหมอ่ม 

ขอถวายบังคมฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ!”

จี่อู๋จิ้วรีบประคองเขาให้ลุกขึ้นมา “แม่ทัพสวีไม่ต้องมากพิธีหรอก”

เย่เจินเจินถามว่า “สอบปากคำได้อะไรหรือไม่เพคะ”

จี่อู๋จิ้วสาวเท้าไปยังเบื้องหน้าของแผ่นที่ ตรัสตอบว่า “ไม่ต่างจากที่ 

พวกเราคาดการณ์เอาไว้ ทหารม้ากลุ่มนั้น ป๋อรื่อเทียชื่อน่าเป็นคนส่งมาสืบ 

ดูลาดเลา ดูท่าน้ำขุ่นนี้เขาก็คงคิดลงไปลุยด้วยเช่นกัน”

เผ่าอูหลานเป็นชนเผ่าหนึ่งของทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อสอง 

สามปีก่อนถูกเผ่าหนี่ว์เจินยึดครองไป ป๋อรื่อเทียชื่อน่าผู้นำเผ่าจึงยอมก้มหัว 

ต่อเผ่าหนี่ว์เจิน ครั้งนี้พวกเขาไม่มีความเคลื่อนไหวใด  ๆ เดิมจี่อู๋จิ้วยังคิดว่า 

ป๋อรื่อเทียชื่อน่าคงไม่ยอมอยู่ใต้อาณัติของเผ่าหนี่ว์เจิน แต่เรื่องจริงคงหาใช่ 

ตามนี้แน่

เย่เจินเจินพลันเข้าใจทันที “คนผู้นี้คงสมคบคิดกับเผ่าหนี่ว์เจินมา 

อย่างดี หลังจากรอสงครามลุกลามไปทั่ว เขาจะนำกองทัพบุกโจมตีเมืองจี้โจว  

เมื่อถึงเวลานั้นหากพวกเราดึงทหารกลับไปช่วย สงครามในเหลียวตงต้อง 

ตึงเครียด หากไม่ช่วย เมืองจี้โจวจะตกอยู่ภายใต้สภาวะคุกคาม คงกลืน 

ไม่เข้าคายไม่ออก หม่อมฉันพูดถูกต้องหรือไม่” ขณะกล่าว นางก็กะพริบตา 

โต  ๆ  มองจี่อู๋จิ้ว ท่าทางเหมือนกำลังรอรับคำชมอยู่

จี่อู๋จิ้วดีดหน้าผากนางไปทีหนึ่ง “หัวไวดีนี่”

“งั้นพวกเรามาเล่นเฝ้ารอกระต่ายใต้ต้นไม้๓  อีกสักครั้งเถอะ” นาง 

เสนอแนะ

	 ๓ อุปมาว่า นั่งรอให้โชคลาภลอยมาโดยไม่ทำการใด ๆ หรือรอลาภลอยนั่นเอง
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จี่อู๋จิ้วส่ายหน้า “ครั้งนี้ไม่ได้ พวกเรายังไม่รู้จะแบ่งสมาธิทั้งป้องกันทั้ง 

บุกได้มากน้อยเพียงใด จี้โจวเป็นเมืองที่สำคัญมาก ต้องปกป้องไว้ด้วยชีวิต”

สวีซีหมิงกล่าวอย่างภักดีว่า “ฝ่าบาทโปรดทรงวางพระทัยเถิดพ่ะย่ะค่ะ  

มีตาแก่เช่นกระหม่อมอยู่ ถึงเป็นแมลงวันก็จะไม่ปล่อยให้บินเข้าเมืองจี้โจว 

เลยแม้แต่ตัวเดียว”

“เช่นนี้เราฝากเมืองจี้โจวนี้ไว้กับท่านแม่ทัพสวีด้วย”

แม่ทัพสวีคุกเข่าลงอีกครา “กระหม่อมรับพระบัญชาพ่ะย่ะค่ะ”

หลังจากจี่อู๋จิ้วประคองเขาขึ้นมาแล้วตรัสอีกคราว่า “เราจะบัญชาการ 

ลงไป ให้ทหารจากตงซานโยกย้ายทหารสามหมื่นนายรีบขึ้นไปทางเหนือ๔  

จนไปถึงเมืองจี้โจวโดยด่วน กองทัพของป๋อรื่อเทียชื่อน่าผู้นั้นแกร่งกล้า 

ห้าวหาญ เขาเพียงแค่ร่วมมือกับเผ่าหนี่ว์เจินเท่านั้น ทำงานเพียงลำพังคงไม่ 

สำเร็จ หากว่าพวกเราสามารถทำให้เผ่าหนี่ว์เจินถอยทัพไปได้ พวกมันต้อง 

จากไปเองแน่ แต่ท่านแม่ทัพสวีมีชื่อเสียงเรื่องปกป้องเมืองอย่างดีจนดังสะท้าน 

ทั่วแผ่นดิน เกรงว่าอาจจะชักนำภูตผีปีศาจจำนวนหนึ่งจนไม่เป็นผลดีต่อ 

ตัวท่าน”

สวีซีหมิงเงยหน้าขึ้น “เหตุใดตาแก่เช่นข้าจะต้องกลัวพวกมันด้วย!”

“ในเมื่อท่านแม่ทัพสวีไม่กลัว เราก็วางใจได้แล้ว เอาตามนี้แล้วกัน  

เราจะส่งองครักษ์ลับแปดนายให้คอยติดตามข้างกายท่านเช้าเย็นไม่ให้อยู่ห่าง 

กาย รับประกันความปลอดภัยชีวิตของท่านไม่ให้บาดเจ็บแม้แต่นิดเดียว”

สวีซีหมิงซาบซึ้งเสียจนดวงตาแดงก่ำ กำลังคิดปฏิเสธ เย่เจินเจิน 

กล่าวขึ้นมาว่า “ท่านแม่ทัพสวี ตอนนี้ชีวิตของท่านมิใช่เป็นของท่านคนเดียว 

แล้ว แต่เป็นของคนทั้งใต้หล้า ท่านไม่ต้องเกรงใจหรอก”

สวีซีหมิงพอได้ยินนางกล่าวเช่นนี้ก็ลงคุกเข่าอีกครา  “กระหม่อม 

ขอขอบพระทัยที่ทรงเมตตาพ่ะย่ะค่ะ!”

	 ๔  ทางเหนือหรือเป่ยซ่าง  (北上 ) ตามประวัติศาสตร์แล้วถูกย้ายให้ขึ้นไปประจำตำแหน่งที่  

เหลียวตง (ปัจจุบันคือเหลียวหนิง)
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เมื่อเดินออกจากค่ายทหารแล้ว เย่เจินเจินก็เป็นฝ่ายเข้าไปจูงมือของ 

จี่อู๋จิ้วก่อน “หม่อมฉันรู้สึกว่าพระองค์ทรงเก่งกาจมากขึ้นทุกทีแล้ว”

จี่อู๋จิ้วพลิกกลับกุมมือของนาง ตรัสถามว่า “ถ้าเทียบกับญาติผู้พี่ของ 

เจ้าเล่า”

“แม้วรยุทธ์ของพระองค์จะไม่อาจเทียบเท่าเขา แต่สติปัญญากลับ 

เหนือล้ำกว่าเขา” เย่เจินเจินประเมินอย่างเป็นกลาง

“เช่นนี้เจ้าชอบหรือไม่”

เย่เจินเจินพยักหน้าหงึก  ๆ 

เห็นสีหน้าของนาง จี่อู๋จิ้วก็ทราบได้ทันทีว่านางไม่เข้าใจความหมาย 

ของเขา เขาก็ไม่คิดจะเอ่ยอธิบายด้วย เขาไล้ฝ่ามือนางเบา  ๆ แย้มยิ้มอย่าง 

ทะเล้น “เช่นนี้จูบข้าหน่อยได้หรือไม่”

บนท้องถนนคนเดินขวักไขว่ เย่เจินเจินแม้จะหนังหน้าหนา ทว่าก็ 

ไม่หนาถึงระดับนั้น “กลับไปค่อยว่ากันเถอะเพคะ”

พอกลับไปถึงเรือนพัก เย่เจินเจินก็ลืมวาจาประโยคนี้ไปเสียแล้ว ทว่า 

จี่อู๋จิ้วกลับยังจำได้แม่นยำ

หลังจากปิดประตูห้องก็คว้าเย่เจินเจินมาโอบกอดและจู่โจมบดจูบ 

อย่างเร่าร้อน คนทั้งสองจูบไปจูบมาจนล้มกลิ้งไปถึงบนเตียง

เย่เจินเจินซบบนหน้าอกของเขา ถามพลางหอบหายใจว่า “พวกเราไป 

เหลียวตงกันเถอะ?”

จี่อู๋จิ้วลูบหน้าผากของนาง ตรัสว่า “ข้าไปได้ เจ้าไปไม่ได้”

“หม่อมฉันจะไป หม่อมฉันอยากไปกับฝ่าบาท”

จี่อู๋จิ้วพยุงให้นางลุกขึ้นนั่ง “รับปากข้าเรื่องหนึ่งก่อน”

“เรื่องอะไรเพคะ”

“ถอดเสื้อผ้า”

จี่อู๋จิ้วเห็นนางนิ่งอึ้งตะลึงค้าง รู้เลยว่านางกำลังคิดเหลวไหลแล้ว เขา 

จึงถอดเสื้อของตัวเอง รวมถึงถอดเสื้อเกราะอ่อน แล้ววางไว้บนศีรษะของนาง  

“สวมชุดนี้ เจ้าก็ไปกับข้าได้แล้ว”
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เย่เจินเจินรู้จักสิ่งของนี้ จึงรีบโยนคืนให้เขาเหมือนว่ามันร้อนลวกมือ 

ก็มิปาน “อย่างอื่นล้วนได้หมด แต่สิ่งนี้ไม่ได้”

จี่อู๋จิ้วดึงชายเสื้อของนาง “เจ้าจะสวมเองหรือจะให้ข้าช่วยเจ้าสวม  

หรือเจ้าจะเป็นเด็กดีกลับไปที่เมืองหลวง”

เยเ่จนิเจนิพลนัมองเขาอยา่งเหลอืเชือ่ “เหตใุดพระองคถ์งึดกีบัหมอ่มฉนั 

มากถึงเพียงนี้”

เหตุใดข้าถึงดีกับเจ้าถึงเพียงนี้งั้นหรือ ข้าดีกับเจ้าถึงเพียงนี้แล้ว เจ้ายัง 

ไม่เข้าใจเหตุผลว่าเหตุใดข้าถึงดีกับเจ้ามากปานนี้ จี่อู๋จิ้วอ้าปากแล้วอ้าอีก แม ้

ในใจจะมีหมื่นพันวาจาคิดอยากจะเอื้อนเอ่ย หากกลับถูกบางสิ่งบางอย่างที่ 

จุกอยู่ในลำคอสกัดกั้นไว้จนมิอาจพูดคำใด  ๆ  ออกมาได้ เขาอัดอั้นอยู่นาน  

สุดท้ายก็พูดได้เพียงประโยคเดียวว่า “หากว่าเจ้าตายไป ข้าคงเป็นพ่อหม้าย”

“มี เหตุผล”  เย่ เจินเจินพอได้ยินเขาเอ่ยวาจานี้ก็พยักหน้าหงึก  ๆ  

“พระองค์ก็มิอาจตายได้ หากพระองค์ตายแล้ว หม่อมฉันก็จะเป็นแม่หม้าย 

ด้วยสิ”

หวังโหย่วฉายที่อยู่นอกห้องกำลังจะเคาะประตู พอได้ยินเสียงสนทนา 

ของพวกเขาสองคน หวังโหย่วฉายอดที่จะแลบลิ้นออกมามิได้ วาจาหวาน 

เลี่ยนถึงกับทำให้กระดูกของคนที่ได้ยินผุกร่อนได้เลยทีเดียว ไฉนคนฉลาด 

เก่งกาจสองท่านนี้ พอกล่าววาจาทีถึงกับเย็นสันหลังวาบได้เล่า!

สุดท้ายเย่เจินเจินก็มิอาจทนความดื้อรั้นของจี่อู๋จิ้วได้ จึงยอมสวม 

เสื้อเกราะอ่อน นางพบว่าในการตัดสินใจบางอย่าง จี่อู๋จิ้วก็ดื้อรั้นจนเข้าขั้น 

ไร้เหตุผลทีเดียว

ขณะทีใ่กลจ้ากเมอืงจีโ้จวไป เยเ่จนิเจนิไดไ้ปหาหลโีหยวเพือ่อำลา จีอู่จ๋ิว้ 

มีท่าทีต่อหลีโหยวแปลกอยู่บ้าง ดูไม่คล้ายว่าเป็นศัตรูและก็ไม่คล้ายเป็นมิตร  

เขาสบสายตาของหลีโหยวเหมือนจะแฝงแววอะไร คล้ายกับ…สืบค้น?

เย่เจินเจินจึงรู้สึกไม่ชอบมาพากล พอรอเดินร่วมทางไปเหลียวตง 

พร้อมจี่อู๋จิ้วแล้ว นางพบว่ายังมีอะไรไม่ถูกต้องอีกอย่าง

“ทรงมีองครักษ์ลับสิบแปดนาย มอบให้ท่านแม่ทัพสวีไปแปดนาย  
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สมควรจะเหลือสิบนาย ไฉนยามนี้มีเพียงหกนายกันเพคะ อีกสี่นายไปอยู่ 

ที่ใดกัน” เย่เจินเจินเอ่ยถาม

“ทิ้งไปแล้ว” จี่อู๋จิ้วตอบ

คำตอบขอไปทีเช่นนี้ถึงกับทำให้เย่เจินเจินมองค้อนใส่ ทว่าไม่ว่าจะพูด 

อย่างไรเขาก็ไม่ยอมพูด นางจึงไม่ถามอีก

คนกลุ่มหนึ่งเร่งเดินทางทั้งวันทั้งคืน ขณะที่มาถึงเมืองเหลียวตง  

เย่เหลยถิงก็มารอท่าแล้ว เพราะมีหลายเหตุผล จี่อู๋จิ้วจึงไม่ได้เปิดเผยฐานะ 

ที่แท้จริงของตน ยังคงเป็นท่านแม่ทัพหมิงเวย๕  อู๋ฉู่ ถึงเขาไม่พูด ก็มีคน 

จำนวนมากต่างรู้ว่าที่มาที่ไปของเขานั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน  หนำซ้ำ 

ยังหนุ่มยังแน่น ได้เป็นถึงรองแม่ทัพของท่านแม่ทัพใหญ่เย ่ ไม่รู้ว่าเป็นลูกท่าน 

หลานเธอของขุนนางผู้อาวุโสท่านใด ถึงถูกจับโยนมาฝึกฝนในที่แห่งนี้ เป็น 

หนุ่มหน้าละอ่อนเจ้าสำอาง กลัวแต่ว่าจะมาเป็นตัวถ่วงเสียละมากกว่า

พอมีความคิดเช่นนี้บังเกิดขึ้น  คนจำนวนไม่น้อยก็มองจี่อู๋จิ้วด้วย 

สายตาแฝงแววดูแคลนอยู่บ้าง ทว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากการประลองยุทธ์ สายตา 

ดูแคลนเช่นนี้ก็ไม่มีให้เห็นอีก

นับแต่นั้นเหล่าทหารชั้นผู้น้อยต่างให้สมญานามแก่อู๋ฉู่ว่า พญายม 

หน้าหยก

การประลองยทุธใ์นวนันัน้ ลูห่ลกีอ็ยูด่ว้ย ทวา่มไิดอ้อกโรง ลูห่ลนีบัวา่ 

เป็นคนฉลาดหลักแหลมคนหนึ่ง พอเห็นจี่อู๋จิ้วสามารถสู้ชนะได้ทุกคน ยัง 

มีการหันมาขยิบตาให้เย่เจินเจินที่ยืนส่งเสียงให้กำลังใจอยู่ด้านล่างเวทีประลอง 

ด้วย สติพลันรู้สึกตื่นตัว…ฉะนั้นลู่หลีจึงแสร้งป่วย เขาไม่คิดจะหลวมตัว 

ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องวุ่น  ๆ  นี้

จี่อู๋จิ้วรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ปกติมักจะวิพากษ์วิจารณ์เขาเช่นไร ดังนั้น 

คิดจะฉวยโอกาสสั่งสอนพวกเขาสักหน่อย และเขาจะทำเรื่องที่ค่อนข้างไร้ 

คุณธรรมสักเรื่องหนึ่ง แม้จะอยู่ในค่ายทหารเดียวกัน ทุกคนถือว่าเป็นพี่น้อง 

	 ๕ แม่ทัพหมิงเวย (明威将军) คือชื่อตำแหน่งชั้นยศของขุนนางบู๊ในสมัยราชวงศ์สุยถัง 
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กันหมด ไม่ควรจะลงมือจนหนักเกินไป ถ้าเช่นนั้น…ชกหน้าแทนแล้วกัน

ดังนั้นการประลองยุทธ์ครานี้ ดูจากผลการตัดสินแล้วถือว่าเป็นการ 

ประลองยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย

ลงจากเวทีประลองยุทธ์ จี่อู๋จิ้วคลี่ยิ้มชั่วร้าย สาวเท้าเดินมาข้างกาย 

เย่เจินเจิน

เย่เจินเจินเห็นหน้าผากของเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อ จึงล้วงผ้าเช็ดหน้า 

ส่งให้เขา

เขากลับไม่รับ แต่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ รอให้นางเป็นฝ่ายซับให้เขาแทน

เย่เจินเจินจำใจ หยิบผ้าเช็ดหน้าซับหน้าให้เขาอย่างทะนุถนอม ทั้งสอง 

มิได้รู้สึกอะไร ทว่าภาพเช่นนี้ ในสายตาของผู้อื่นมันช่างคลุมเครือ ชวนให้ 

พูดอะไรไม่ออกเลยจริง  ๆ ทั้งคู่ต่างเป็นคุณชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาสง่างาม  

ผู้หนึ่งมีรอยยิ้มอ่อนโยนระบายบนใบหน้า ส่วนอีกผู้หนึ่งก็ช่วยซับเหงื่อให้ 

อีกฝ่ายอย่างตั้งใจ ดูอย่างไรก็เหมือนมิใช่เรื่องระหว่างบุรุษทั่วไปทำกัน  

พอนึกถึงการกระทำของคนทั้งสองยามปกติ จริง  ๆ  ค่อนข้างเหลวไหลอยู่บ้าง  

ลองขบคิดดูอีกครา พวกเขาสองคนก็พักอยู่ในเรือนเดียวกัน อีกอย่าง 

พอคิดถึงการเรียกขานของคนทั้งสอง น้องชายเจินยังดีอยู่ มักจะเรียกชื่อ 

อู๋ฉู่ตรง  ๆ ส่วนอู๋ฉู่เรียกเขาว่ายังไงงั้นหรือ เจินเจิน๖! แม้ว่าน้องชายเจินจะมี 

ใบหน้างดงาม ริมฝีปากแดงระเรื่อ ฟันขาว คนในค่ายทหารต่างเรียกชื่อ  

‘เวยเมิ่ง’๗ ไม่ออก พวกเขาก็ได้แต่เรียกเขาว่าน้องชายเจิน คงมีแต่อู๋ฉู่นั่นละ 

ที่เรียกเขาตรง  ๆ  ว่า  ‘เจินเจิน’  อย่างไม่รู้เบื่อ!

ค่ายทหารล้วนมีแต่ผู้ชาย ทุกคนมิใช่ว่าไม่เคยเห็นพวกไม้ป่าเดียวกัน  

ทว่าพวกเขาสองคนดูสง่างามเพียงนี้ เห็นได้น้อยมากจริง  ๆ 

ส่วนอีกด้าน ทั้งสองทำเหมือนอยู่กันตามลำพัง พอซับเหงื่อเสร็จก็

 

	 ๖ เจนิเจนิ (甄甄) เปน็ชือ่เลน่ทีจ่ีอู่จ๋ิว้เรยีกเยเ่จนิเจนิ (叶蓁蓁) ในคา่ยทหาร ซึง่แมค้ำวา่ ‘เจนิเจนิ’  

ทั้งสองจะออกเสียงคล้ายกัน ทว่าเขียนต่างกัน

 ๗ แปลว่า ห้าวหาญ
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เดินจากไป เดินจากไปได้ไม่ไกลนัก จี่อู๋จิ้วก็จับจูงมือของเย่เจินเจินเดิน

ทิ้งให้คนอื่นมองดูเงาแผ่นหลังของพวกเขาด้วยสีหน้าหลากหลาย  

ภายในใจสับสนมาก พูดจริง  ๆ แม้ว่าจะน่ารังเกียจเดียดฉันท์ ทว่าหาก 

พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกัน…ก็ดูเหมาะสมกันดี…

วันนี้หลังจากจี่อู๋จิ้วเข้าไปปรึกษาหารือกิจธุระกับเย่เหลยถิงและเหล่า 

แม่ทัพระดับสูงไม่กี่คนแล้วก็กลับมาที่เรือน หวังโหย่วฉายกำลังเฝ้าอารักขา 

อยู่หน้าประตูเรือน เมื่อเห็นจี่อู๋จิ้วเสด็จกลับมาถึงก็มิได้เข้าขัดขวางเขา

จี่อู๋จิ้วพอสาวเท้าเข้าไปในห้อง อย่างแรกที่ได้ยินคือเสียงน้ำดังซู่ซ่า

เรือนที่พักของค่ายทหารสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายโล่งโปร่งตา มองเพียง 

ปราดเดียวสามารถเห็นจนถ้วนทั่ว เขายืนอยู่หน้าประตูเรือน เห็นเงาแผ่นหลัง 

ท่ามกลางไอร้อน ผมสีดำขลับของเย่เจินเจินแช่อยู่ในน้ำ ยิ่งดูมืดและส่องสว่าง  

ยาวสยายคลุมแผ่นหลังคล้ายกับม่านน้ำตกสีดำ ไหล่เปลือยของนางที่โผล่ 

พ้นน้ำขึ้นมาเล็กน้อยนั้นขาวผ่องนวลเนียนเปล่งปลั่ง แดงระเรื่อด้วยเลือดฝาด  

แม้จะถูกบดบังไว้ แต่กลับยิ่งทำให้คนคิดจินตนาการไปไกล

สายตาของจี่อู๋จิ้วอดที่จะมองไล่ตั้งแต่หัวไหล่นางเคลื่อนไปถึงด้านล่าง 

มิได้

แล้วเขาก็เห็นปากหม้อเหล็กสีดำขนาดใหญ่

จี่อู๋จิ้ว “…”

หม้อเหล็กเป็นหม้อที่ใช้ทำอาหารในค่ายทหาร เทียบแล้วใหญ่กว่า 

หม้อธรรมดามากโข พอมาใช้อาบน้ำถือว่าเหมาะสมมาก จี่อู๋จิ้วยังค้นพบว่า  

ใต้ก้นหม้อยังมีขี้เถ้าถ่านรองไว้อย่างหนาอีกชั้นหนึ่ง คาดว่าเป็นเพราะกลัวว่า 

หม้อเหล็กจะร้อนเร็วเกินไป ดังนั้นจึงใช้ขี้ เถ้าถ่านที่ยังเหลือความอุ่นอยู่ 

มารองไว้ที่ก้นหม้อ

เห็นปากหม้อใหญ่ถึงเพียงนี้ ความคิดเรื่องฉากเร่าร้อนในหัวของ 

จี่อู๋จิ้วก็ลดทอนลงไปมิใช่น้อย เขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจ สาวเท้าเดินเข้าไป  

แล้วย่อกายลงข้างหม้อ แตะขอบหม้อ นิ่งเงียบไม่เอ่ยวาจา

เย่เจินเจินรู้สึกว่ามีคนเดินเข้ามาใกล้รู้ว่าเป็นจี่อู๋จิ้ว นางจึงหยิบผ้าเช็ดตัว 
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ผืนหนึ่งคลี่ออกให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ปกปิดเรือนร่าง

ไอนำ้ลอยขึน้มาปะทะหนา้ จีอู่จ๋ิว้ตวดัสายตาเหลอืบมองหวัไหลเ่ยเ่จนิเจนิ 

เห็นหยดน้ำเกาะพราวบนกระดูกไหปลาร้าของนาง ต่ำลงไป แม้จะมีผ้าเช็ดตัว 

บดบังไว้ ทว่าภาพเนินอกสวยงามของนางก็มิได้ถูกบดบังเสียทั้งหมด

จี่อู๋จิ้วจุกแน่นที่ลำคอ เขาประคองเส้นผมดำสนิทของนางขึ้นมาปอยหนึ่ง 

พลางลูบไล้อย่างเบามือ ถามว่า “เจินเจิน ที่เจ้าไม่ยอมทำอย่างนั้นกับข้า  

เป็นเพราะว่าข้า…แตะต้องผู้หญิงมากเกินไปใช่หรือไม่”

เย่เจินเจินร่างกายแข็งค้าง เรื่องอย่างนี้ หากความลับถูกเปิดเผย 

ออกมาคงอายน่าดู นางไม่รู้จะเอ่ยปากเช่นไรดี

จี่อู๋จิ้วทอดถอนหายใจก่อนเอ่ยว่า “เจินเจิน ข้าไม่ได้แตะต้องผู้หญิง 

มานานมากแล้ว”

“มิน่าพวกเขาถึงพูดกันว่าท่านเป็นต้วนซิ่ว๘ ”

จี่อู๋จิ้วก้มหน้าลงขบเม้มหัวไหล่ของนางทันที พอได้ยินเสียงครางเบา  ๆ  

ของเย่เจินเจินเขาจึงเพิ่มแรงขึ้น ลากฟันครูดเบา  ๆ  ตรงผิวเรียบเนียนชุ่มชื้น 

ของนางราวกับว่าลูกสัตว์ตัวน้อยที่ฟันน้ำนมเพิ่งขึ้น ค่อย  ๆ  ใช้ฟันขบเม้ม 

ไล้ไปทั่วทุกตารางนิ้ว

“อย่ากวนสิ จั๊กจี้” เย่เจินเจินหัวเราะคิกคัก

จี่อู๋จิ้วเลิกใช้ฟัน แลบลิ้นเลียรอยฟันเหล่านั้นเบา  ๆ  แทน พร้อมเอ่ย 

คลุมเครือว่า “หากข้าตายไป คงโดนเจ้าโกรธจนตายแน่”

“พระองค์มิอาจตายได้ ทรงตายแล้ว หม่อมฉันต้องเป็นแม่หม้ายสิ”  

เย่เจินเจินคลี่ยิ้ม “ตอนนี้ทรงออกไปก่อนได้หรือไม่ หม่อมฉันจะสวมเสื้อผ้า”

จี่อู๋จิ้วที่ยืนข้างนอกถูกลมเย็นพัดใส่ จู่ ๆ ความคิดหนึ่งก็สว่างวาบขึ้นมา

ในเมื่อเจินเจินรังเกียจว่าเขาไม่สะอาด เช่นนั้นหากเขาทำตัวสะอาด- 

สะอ้านต่อหน้านางทุกวันคงได้ผลอยู่กระมัง 

จี่อู๋จิ้วยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าแผนการนี้ใช้ได้ หลุบตาลงพร้อมซ่อนรอยยิ้ม 

	 ๘ แปลตรงตัวคือ ตัดแขนเสื้อ แต่มีความหมายแฝงว่า ผู้ชายที่นิยมไม้ป่าเดียวกัน
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ตรงมุมปาก  สายตาพลันเป็นประกายเมื่อจ้องมองไปที่พื้น  สีหน้าเช่นนี้ 

ดูคล้ายว่าเขากำลังมีความคิดชั่วร้ายอะไรอยู่ หวังโหย่วฉายยืนยิ้มมุมปาก 

มองอยู่ด้านข้าง

วันที่สอง ขณะที่เย่เจินเจินคิดอยากอาบน้ำอีกครา ก็พบว่าจี่อู๋จิ้วนั่ง 

ยอง  ๆ  อยู่ในหม้อของนาง

เย่เจินเจินไม่พอใจยิ่ง รู้สึกว่าอาณาเขตของตัวเองถูกรุกราน “หม่อมฉัน 

จะอาบน้ำ”

จี่อู๋จิ้วราวกับรากงอกอยู่ในหม้อ คลี่ยิ้มทะเล้นมองนาง “อืม พวกเรา 

มาอาบด้วยกันเถอะ”

“ไม่ดี” แม้หม้อจะใบใหญ่ ถ้าคนสองคนลงไปจะกลายเป็นเบียดเสียด

“ถ้าไม่อาบพร้อมกัน งั้นเจ้าก็ดูข้าอาบน้ำแล้วกัน” จี่อู๋จิ้วทิ้งท้ายอีกหนึ่ง 

ทางเลือก

เดิมทีเขานึกว่าเย่เจินเจินจะขวยเขินหรือไม่ก็ปฏิเสธ กลับคิดไม่ถึงว่า 

นางดูลังเล แต่ก็ย้ายเก้าอี้มาไว้ด้านหน้าหม้อเหล็ก ก่อนจะตะโกนเรียก 

หวังโหย่วฉายมาเติมน้ำ เรียบร้อยแล้วนางก็กลับมานั่งบนเก้าอี้อย่างสุขุมมั่นคง  

เตรียมพร้อมนั่งเท้าคางชมดู

หวังโหย่วฉายนำคนมาอีกสองสามคนช่วยกันยกถังน้ำร้อนอีกหลายถัง 

เดินเข้ามา พอเดินเข้ามาก็เห็นจี่อู๋จิ้วยืนอยู่ด้านนอกหม้อ ส่วนเย่เจินเจินนั่ง 

อยู่ด้านหน้าหม้อ คนทั้งสองนั้น ผู้หนึ่งมีสีหน้าเลื่อนลอย ส่วนอีกผู้หนึ่ง 

สงบนิ่งเฉยเมย ภายในใจทายไม่ถูกว่าฮ่องเต้และฮองเฮาคู่นี้ทรงคิดจะเล่นอะไร 

แผลง  ๆ  อีกกันแน่ จึงรีบจัดการให้เหมาะสม ก่อนจะนำคนเดินออกไปทันใด  

ยามเดินออกไปไม่ลืมที่จะปิดประตูให้สนิท

เมื่อเผชิญสายตาของเย่เจินเจินตรง  ๆ จี่อู๋จิ้วพลันรู้สึกมีแรงกดดัน 

อย่างหนัก เขาหลุบตาลงเห็นบนผิวน้ำมีหญ้าไง้แห้งหลายใบลอยอยู่ท่ามกลาง 

ไอรอ้นควนักรุน่ นัน่คอืสิง่ทีห่วงัโหยว่ฉายตัง้ใจใสล่งไป กลา่วกนัวา่มสีรรพคณุ 

ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายอัปมงคล

ดทูา่เขาคงโดนของเขา้แลว้จรงิ ๆ กระมงั หาไมแ่ลว้คงไมต่ดัสนิใจทำอะไร 
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แปลกพิสดารเช่นนี้หรอก จี่อู๋จิ้วลูบจมูกหลายครา รู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้าง  

ยามเขาปะทะฝีปากคารมกับเหล่าขุนนางใหญ่ในราชสำนักยังมิเคยรู้สึกไม่สบาย 

เช่นนี้มาก่อนเลย ทว่าภายใต้ความรู้สึกนี้และสถานการณ์เยี่ยงนี ้ เขากลับรู้สึก 

ตื่นเต้นจนไม่กล้ามองเย่เจินเจิน

“เหตุใดพระองค์ยังไม่ถอดเสื้ออีกเล่า” เย่เจินเจินเอ่ยเตือนเขาอย่าง 

หวังดี

ที่แท้ใครแทะโลมใครกันแน่…

จี่อู๋จิ้วสูดลมหายใจคราหนึ่ง ตัดสินใจได้ รีบถอดเสื้ออย่างรวดเร็ว  

ก้าวพรวด  ๆ  เข้าไปในหม้อ

ขา้งในหมอ้ปดูว้ยแทน่หนิกอ้นหนึง่ ผนงัหมอ้ดา้นในทัง้สีด่า้นเกลีย้งเกลา  

มันขลับเป็นอย่างมาก ผิวเปลือยที่ถูกสัมผัส ให้สัมผัสที่เรียบลื่นเป็นมัน  

แตกต่างจากการอาบน้ำในถังมาก

ความรู้สึกสบาย  ๆ แปลกใหม่เช่นนี้มิได้ทำให้จิตใจของจี่อู๋จิ้วผ่อนคลาย 

ลงเลย เขาทีอ่ยูภ่ายใตส้ายตาเพง่มองของเยเ่จนิเจนิ ถกูไอรอ้นรมจนบนใบหนา้ 

กลายเป็นสีแดงระเรื่อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เขากลับนั่งนิ่ง  ๆ  อยู่ในหม้อ แล้ว 

กล่าวหารือว่า “หรือไม่…เจ้าก็ออกไปก่อนเถอะ”

“ทรงอายแล้วรึ” เย่เจินเจินถาม

“ไม่เป็นไรนะ” นางกล่าวปลอบใจเขา

ความรู้สึกที่จี่อู๋จิ้วโดนแทะโลมนั้นยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อย  ๆ  แล้ว เขาพบว่า 

ตนเองไม่อาจใช้สามัญสำนึกกับเย่เจินเจินได้ หากเป็นหญิงสาวปกติทั่วไป 

คงหาทางหลีกเลี่ยง แต่สำหรับนางถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่มาก คุ้มค่ากับการด ู 

ที่น่าแปลกคือ เหตุใดยามนี้เขาถึงกับ ถึงกับ…เขินอายด้วยเล่า

ความจริงแล้วเย่เจินเจินเพียงแค่รู้สึกแปลกใหม่ มิหนำซ้ำ…รูปร่างของ 

จี่อู๋จิ้วก็น่าดูมากเลยนี่นา นางยังไม่เคยเห็นเรือนร่างของชายอื่นมาก่อน  

และไม่รู้ว่าจะชื่นชมอย่างไร ทว่ายามนี้มีอยู่ตรงเบื้องหน้านางแล้ว รูปร่าง 

สูงโปร่ง กล้ามเนื้อได้สัดส่วน ผิวเรียบเนียนสวยงาม แม้ว่าเรือนร่างเขาจะ 

ขาวผ่อง แต่ก็ไม่ผอมบาง เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อพอเหมาะ ลายเส้นที่ 
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สวยงาม เต็มไปด้วยพละกำลัง หลังจากแช่อยู่ในน้ำร้อน ผิวกายของเขา 

ค่อย  ๆ  แดงระเรื่อราวกับว่าทาด้วยชาดสีแดงทับอีกชั้นหนึ่งบาง  ๆ ท่อนบน 

มีหยดน้ำเกาะพราว ราวกับว่ากลีบดอกไม้มีหยดน้ำค้างยามเช้าเกาะอยู่

“สมแล้วที่  ‘งามดุจบุปผา’  ” เย่เจินเจินอุทานด้วยความชื่นชม

จี่อู๋จิ้วอยากโขกศีรษะกับขอบหม้อเป็นอย่างยิ่ง  สี่คำนี้ใช้บรรยาย 

รูปลักษณ์บุรุษได้ด้วยรึ!

เย่เจินเจินไม่สนว่าใบหน้าของเขาจะดำทะมึนดุจเดียวกับสีของหม้อเหล็ก 

หรือไม่ สายตาของนางเพ่งพิศอยู่ที่กระดูกไหปลาร้าอันงดงามของเขา หยุดนิ่ง 

อยู่ชั่วครู่แล้วค่อย  ๆ  เลื่อนสายตาลงไปช้า  ๆ 

จี่อู๋จิ้วเพียงรู้สึกว่าสายตาของนางดุจมือน้อย  ๆ  อันอ่อนนุ่มกำลังลูบไล้ 

หน้าอกของเขา ชั่วครู่นั้นเขาอยากยกมือขึ้นปิดตรงอกมาก

ฉะนั้นเขาจึงแข็งใจ กัดฟันจำทนอาบน้ำต่อไป

หลังจากที่เย่เจินเจินเอาแต่ชมดูอยู่เงียบ  ๆ  ไม่ยอมเอ่ยคำใด นางก็ 

มีความรู้สึกแปลก  ๆ  อย่างหนึ่ง คล้ายกับว่าเรือนร่างที่อยู่เบื้องหน้านางนี้ 

สมควรเป็นของนาง ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์แตะต้อง…

ทนทรมานอยู่ครึ่งค่อนวัน ในที่สุดจี่อู๋จิ้วก็อาบน้ำเสร็จเสียที เมื่อเขา 

แต่งตัวเสร็จก็ออกไปเดินเล่นข้างนอก พอกลับเข้ามาเย่เจินเจินก็อาบน้ำ 

เสร็จแล้ว กำลังนั่งพิงอยู่บนเตียงรอผมแห้ง จี่อู๋จิ้วสาวเท้าเข้าไปหา ยืนพิง 

อยู่ข้างเตียง ใช้ผ้าแห้งค่อย  ๆ  ช่วยนางเช็ดผมทีละปอย ฉับพลันนั้นเขาก็ 

เอ่ยว่า “เจินเจิน ข้าอาบสะอาดแล้ว”

เย่เจินเจินยืดกายขึ้น มองเขาอย่างแปลกใจแวบหนึ่ง “หม่อมฉันเห็น 

แล้วละ”

เขาดึงมือของนาง แล้วกล่าวอีกครั้ง “ข้าอาบสะอาดจริง  ๆ  นะ”

เย่เจินเจินเพิ่งจะเข้าใจความหมายของเขา นางรู้สึกขบขันเล็กน้อย จึง 

หอมแก้มเขา จี่อู๋จิ้วสูดลมหายใจเข้าอีกครา หัวใจเต้นรัวจนแทบจะกระดอน 

ออกมานอกอกอยู่แล้ว

ร่างกายแนบชิด  เส้นผมกระหวัดรัดพัน  ท่ามกลางความอบอุ่น  



17

จิ๋ ว เ สี่ ย ว ชี

เย่เจินเจินจู่  ๆ  เอ่ยขึ้นมาว่า “หรือไม่ หลังจากนี้ก็ทรงอย่าให้ผู้ใดแตะต้อง 

พระองค์อีก”

จี่อู๋จิ้วค่อย  ๆ  จูบดวงตาของนาง “ข้าจะมิให้ผู้ใดได้แตะต้อง ข้าจะมี 

เพียงแค่เจ้าเท่านั้น เพียงแค่เจ้า…”

เย่เจินเจินรู้สึกพึงพอใจอย่างประหลาด

วันที่สองเป็นเทศกาลซ่างซี๙ ชาวบ้านเรียกกันว่า เทศกาลซานเย่ว์ซาน๑๐  

จีอู่จ๋ิว้กบัเยเ่จนิเจนิออกไปเมอืงกวา่งหนงิตัง้แตเ่ชา้ ไปดชูาวบา้นเซน่ไหวเ้กาเหมย  

เกาเหมยคือเทพเจ้าช่วยเรื่องการแต่งงานและกำเนิดบุตร ซึ่งแต่ละสถานที่ 

ก็จะมีประเพณีการเซ่นไหว้แตกต่างกันไป ทั้งในและนอกเมืองกว่างหนิงมีผู้คน 

อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก มีจำนวนไม่น้อยที่ถูกเนรเทศจากแดนใต้มาอาศัยอยู ่

ที่แห่งนี้ คนเหล่านี้ได้นำประเพณีที่แตกต่างกันเข้ามาผสมผสานหลอมรวม 

เพื่อสร้างรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และไม่ถูกผูกมัด  จี่อู๋จิ้วลากเย่เจินเจิน 

ให้เดินตามฝูงชนไปจุดธูปอย่างใจร้อน และก็ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงพึมพำสวดราวกับ 

ภูตผีเข้าสิงร่างก็มิปานว่า “ฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์ช่วยรักษาอาการของภรรยาข้า 

ให้หายดีได้หรือไม่” คนรอบข้างค่อย  ๆ  เริ่มรู้สึกตัวและเดินรักษาระยะห่าง 

จากตัวเขา จึงเหลือที่ว่างให้พวกเขาสองคนเป็นวงกลมเล็ก  ๆ  อยู่ตรงกลาง 

เทศกาลซ่างซีก็คือเทศกาลหญิงสาว วันนี้จะเป็นวันที่เหล่าหญิงสาว 

ทั้งหลายจะมาตามหาคนที่ถูกใจ เหล่าหญิงสาวจะใช้เส้นด้ายหลากหลายสีสัน 

ถักเป็นพู่ห้อย พอพบกับชายในดวงใจก็นำไปมอบให้ หากว่าฝ่ายชายมีใจ 

 ๙  เทศกาลซ่างซี  (上巳节) หรือเทศกาลดอกท้อ  (แต่มักเรียกกันว่า วันเด็กหญิง) คือวันที่  

๓ มีนาคม ตามปฏิทินทางจันทรคติของจีนนั้น มีงานประเพณีอยู่ ๒ งาน ในงานแรกผู้คนทั้งหญิงชาย  

ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษเพื่อเป็นตัวแทนของตัวเอง และฝากความเจ็บป่วย ความ 

โชคร้ายไปไว้ที่ตุ๊กตากระดาษ แล้วนำไปลอยที่แม่น้ำหรือทะเล ส่วนงานที่สองเป็นการฉลองการบานของ 

ดอกบ๊วย หรือดอกท้อ ซึ่งบอกให้ทราบว่า ฤดูใบไม้ผลิที่อบอุ่นกำลังจะมาถึงอีกในไม่ช้า 

 ๑๐ เทศกาลซานเย่ว์ซาน (三月三) ท่ีมีข้ึนในวันข้ึน ๓ ค่ำเดือน ๓ ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติ 

ของจีน เป็นเทศกาลของชาวจ้วง	 ชาวบ้านจะมารวมตัวกันร้องเพลงเพื่อระลึกถึงวีรสตรีหลิ่วซานเจี่ย และ 

ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่การร้องเพลงเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว
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ให้ฝ่ายหญิงเช่นกันจะนำพู่ไปห้อยประดับไว้ที่ข้างเอว เย่เจินเจินกับจี่อู๋จิ้วเดิน 

ตามกันไป ผ่านชายหนุ่มและหญิงสาวที่เดินไปมาอย่างครึกครื้นสนุกสนาน  

พูห่อ้ยทีไ่ดร้บักม็ไีมต่ำ่กวา่หา้หกส ี รปูแบบกแ็ปลกใหมแ่ละไมซ่ำ้แบบ ตอนแรก 

เย่เจินเจินยังไม่เข้าใจความหมายของมัน ดังนั้นพอเห็นว่าสวยดีจึงนำมา 

ห้อยตรงเอว นางห้อยอันหนึ่ง จี่อู๋จิ้วก็จะแกะออกอันหนึ่ง พอแกะออก 

จนถึงอันสุดท้ายหันมาแย่งพู่ห้อยของนางมาเสียดื้อ  ๆ ก่อนจะลากนางเดิน 

ออกไปอีกถนนสายหนึ่งแทน

ถนนสายนี้มีร้านค้าอยู่ไม่น้อย ทั้งสองเดินไปเรื่อย  ๆ  จนเดินถึงหน้า 

ร้านกำยานที่มีเอกลักษณ์ร้านหนึ่ง จี่อู๋จิ้วเงยหน้าขึ้นมองแผ่นป้ายร้านนั้น  

พอเห็นตัวอักษร  ‘เซียงหรูกู้’  สามตัวนี้แล้วก็อดจะตื่นตะลึงมิได้

เย่เจินเจินกำลังจะสาวเท้าเดินเข้าไป เห็นเขามองแผ่นป้ายนั้นอย่าง 

ใจลอยจึงถามว่า “เป็นอะไรไป”

“ไม่มีอะไรหรอก” เขาส่ายหน้า “แค่นึกถึงสหายเก่าคนหนึ่ง”

“เอ๊ะ สหายเก่าท่านนั้นยามนี้อยู่ที่ใดเล่า”

จี่อู๋จิ้วรำพึงว่า “คนดุจชื่อ แม้ร่วงโรยเป็นเศษธุลีย่ำเป็นโคลนเลนยัง 

หอมโรยรินดุจเดิม”

เย่เจินเจินเอ่ยถามว่า “เป็นผู้หญิงหรือ”

จี่อู๋จิ้วไม่ตอบ กลับถามแทนว่า “หึงรึ”

เย่เจินเจินไม่สนใจเขา เดินเข้าไปในร้านกำยานเพียงคนเดียว กำยาน 

ที่นางใช้อยู่ในวังหลวงล้วนแต่เป็นของดีที่สุด กำยานที่นี่ก็ถือว่าหาได้ยาก  

พลางหยิบขึ้นมาดมนั่นดมนี่ 

พอเห็นการแต่งกายของคุณชายสองท่านนี้ หลงจู๊ก็ทราบทันทีว่าต้อง 

นำเงินมาให้แน่ ดังนั้นจึงรู้สึกกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษ ไม่ให้ลูกจ้างออกไป 

ต้อนรับ ตนจะออกไปแทนเอง 

เย่เจินเจินพิศดู กำยานของที่นี่มีอยู่หลายชนิดที่นางยังไม่เคยเห็น 

มาก่อน กลิ่นหอมไม่เลว จึงคัดเลือกกลิ่นจำนวนหนึ่งใหล้กูจา้งชว่ยหอ่ให้ เมือ่ 

สาวเท้าไปถึงหน้าชั้นวางของตัวหนึ่ง นางหยิบกล่องไม้แปดเหลี่ยมฝังประดับ 
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ด้วยพลอยสีฟ้า ค่อย  ๆ  แง้มเปิดออกมุมหนึ่ง สูดดมเบา  ๆ ฉับพลันนั้น 

กลิ่นหอมสายหนึ่งโชยปะทะใบหน้า หอมแต่ไม่ฉุน ข้นแต่ไม่เหลว คล้าย 

ดอกไม้แต่ก็ไม่คล้ายดอกไม้ คล้ายไม้แต่ก็ไม่คล้ายไม้ หอมหวานสดชื่น  

มีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใคร เย่เจินเจินอดที่จะอุทานมิได้ “เป็นกลิ่นหอม 

ที่พิเศษมาก!”

หลงจู๊คลี่ยิ้ม “คุณชายช่างเชี่ยวชาญเรื่องกำยานจริง ๆ ขอไม่ปิดบังท่าน  

กำยานนี้มีชื่อว่า  ‘คะนึงหา’ เป็นสูตรลับคิดค้นขึ้นเฉพาะร้านข้าน้อย ใต้หล้า 

มีเพียงร้านนี้ร้านเดียว อาจกล่าวได้ว่า  ‘ไม่เป็นสองรองใคร!’  ” ขณะเขาพูดก็ 

ชูหัวแม่มือขึ้นมายกยอโดยไม่รู้ตัว สีหน้าลำพองใจ “อีกอย่าง น้ำมันหอมนี้ 

มิต้องจุดไฟ ตั้งวางไว้ภายในห้อง หรือพกติดตัวก็ยังได้ ทั้งมีกลิ่นหอม 

ทั้งสะดวก”

เย่เจินเจินกล่าวว่า “กลิ่นหอมไม่เลว ทว่าชื่อนี้ดูแปลกไปสักหน่อย  

คะนึงหา? จะมัวแต่คะนึงทำไม ก็พูดออกไปเสียสิ จะปิดบังไปไย”

จี่อู๋จิ้วก็สาวเท้าเข้าไปใกล้  ๆ หยิบกล่องกำยานขึ้นมาสูดดม หลังจาก 

ดมแล้วรู้สึกลนลานเล็กน้อย

“ท่านเป็นอะไรอีกแล้ว” เย่เจินเจินเอ่ยถาม

“กำยานนี้เหมือนว่าข้าเคยได้กลิ่นจากที่ไหนมาก่อน” จี่อู๋จิ้วหรี่ตาลง 

น้อย  ๆ พยายามค้นหาที่มาของความรู้สึกนี้จากในความทรงจำ ทว่าสำหรับ 

เขาแล้ว กลิ่นนี้เหมือนว่าเคยได้กลิ่นค่อนข้างนานมากแล้ว อีกทั้งยังอ่อนจาง  

แม้จะพึ่งความทรงจำอันยอดเยี่ยมของเขา ครู่หนึ่งกลับยังนึกไม่ออก

หลงจู๊พอได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ พยายามยิ้มแย้ม “คุณชาย ท่านคงจำ 

สับสนแล้วกระมัง กำยานนี้เป็นสูตรเฉพาะของร้านข้าน้อย หามีผู้ใดจะล่วงรู้ไม ่ 

พวกเราเป็นคนค้าขาย ต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ มิกล้าพูดโกหกหรอกขอรับ”

จี่อู๋จิ้วสั่นศีรษะ กล่าวต่อว่า “อาจจะใช่ ข้าก็ไม่แน่ใจเท่าใดนัก ไม่ใช ่

เรื่องสลักสำคัญอันใด”

เย่เจินเจินให้ลูกจ้างห่อกำยานกลิ่นนี้จำนวนมาก ก่อนจะสาวเท้าเดินไป 

หน้าชั้นวางของตัวหนึ่ง หยิบกล่องทองเหลืองสี่เหลี่ยมมากล่องหนึ่ง พอ 
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เปิดออกดู  ด้านในคือกระถางกำยานแกะสลักลายบุปผาอันหนึ่ง ฝีมือ 

ประณีตมาก นางหยิบกระถางกำยานขึ้นมา พบว่าด้านในใส่ของเอาไว้จึงเปิด 

ออกดู เป็นยาลูกกลอนสีน้ำตาลกลม  ๆ  เม็ดหนึ่ง

เย่เจินเจินหยิบยาลูกกลอนมาประคองใกล้จมูก ค่อย ๆ สูดดม รู้สึกว่า 

ไม่ถูกต้อง จึงลองสูดลมแรง  ๆ  อีกครา สุดท้ายจึงเอ่ยอย่างลังเลว่า “ของ 

สิ่งนี้ไยจึงไม่หอมเล่า”

หลงจู๊หัวเราะ “คุณชาย กำยานนี้มีชื่อว่า  ‘จำแนกทาง’ คนไม่ได้กลิ่น 

หรอก มีเพียงนกกระจอกภูเขาที่ถูกฝึกมาเป็นพิเศษถึงจะสามารถดมกลิ่นได้”

เย่เจินเจินเอ่ยอย่างประหลาดใจ “งั้นเจ้าเอามาวางตรงนี้เพื่อเหตุใดกัน  

จะขายให้กับนกกระจอกภูเขาอย่างนั้นรึ”

“ไม่ได้ขายให้นกกระจอกภูเขา แต่จะขายไปพร้อมกับนกกระจอกภูเขา 

ขอรับ คนในเมืองกว่างหนิงนี้มีประวัติความเป็นมาแทบทั้งนั้น เรียกได้ว่า  

เอามัจฉากับมังกรมาอยู่รวมกัน๑๑ บางครอบครัวกลัวว่าลูกของตนเองจะถูก 

หลอกไปจนไม่ได้กลับบ้าน จึงให้เด็กซ่อนกำยานนี้เอาไว้ติดตัว นกกระจอก 

ภูเขาสามารถตามหาเจอได้ภายในสิบลี้ ขอเพียงพกกำยานไว้ติดตัวไม่ห่างกาย  

ก็สามารถนำเด็กกลับมาบ้านได้”

“ช่างอัศจรรย์ยิ่งนัก” เย่เจินเจินกล่าวชื่นชม

จี่อู๋จิ้วก็รู้สึกว่าไม่เลว “พวกเราซื้อบ้างเถอะ”

“พวกเรายังไม่มีลูกเลย”

จี่อู๋จิ้วเขกศีรษะนางเบา  ๆ  คราหนึ่ง “โง่ เจ้าพกไว้ติดตัว หากว่าเจ้า 

เดินหลงทาง ข้าจะได้ออกตามหาตัวเจ้าได้เร็ว  ๆ  ไงเล่า”

“ไยข้าต้องเดินหลงทางด้วย ข้าไม่ใช่เด็ก  ๆ  เสียหน่อย”

“ถึงอย่างไรเจ้าก็ต้องพก” กล่าวจบ จู่  ๆ  เขาก้มหน้าลง กดเสียงต่ำ 

พูดข้างหูนางว่า “ไม่พกถือว่าขัดพระบัญชา”

ทั้งสองหอบพวกกำยานกองโตกับกรงนกกรงใหญ่อีกสองกรงกลับ 

 ๑๑ เป็นการเปรียบเปรย หมายถึง คนเลวกับคนดีอยู่รวมกัน
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เข้าค่ายทหาร แม้ในค่ายทหารจะสู้ความครึกครื้นในเมืองมิได้เลย ทว่าก็มี 

บรรยากาศของเทศกาลวันซ่างซีอยู่บ้างเช่นกัน เหล่าคนชรานั่งล้อมวงดื่มสุรา 

กินอาหารอยู่กันหน้ากองไฟพร้อมกับหวนรำลึกเรื่องความรักครั้งเก่าก่อน 

ของตนไปพลาง  ๆ ไม่คำนึงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ขอแค่ช่วยสร้างสีสันก็ 

พอแล้ว เย่เหลยถิงก็ไม่รู้ว่าไปสรรหานางรำกลุ่มหนึ่งมาจากไหน จึงมาเต้น 

ส่ายเอวคอดกิ่วอยู่รอบกองไฟได้ไม่มีหยุด 

จี่อู๋จิ้วพลันเข้าใจความรู้สึกของเย่เจินเจินขึ้นมาบ้างว่า เหตุใดจึงอยาก 

แอบออกมาจากวังหลวงแล้วหลบอยู่ที่ค่ายทหารสักครั้ง นางคงอึดอัดกับการ 

อยู่ในวังหลวง แม้ว่าความเป็นอยู่จะดี อาหารเลิศรส อาภรณ์สวยหรู มีคน 

คอยปรนนิบัติรับใช้มากมาย ทว่าด้วยนิสัยของนางอย่างไรก็ยังคงชอบการใช ้

ชีวิตที่มีความสุขและมีอิสระเช่นนี้มากกว่า ฉะนั้นคำพูดที่ว่า “ที่นี่ยอดเยี่ยม 

กว่าในวังหลวงอีก” เช่นนี้ นางพูดไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้ง

แม้จะเป็นเช่นนี้ ถึงอย่างไรช้าเร็วนางต้องกลับวังหลวงอยู่ดี กลับไป 

ยังสถานที่นางไม่ใคร่จะชอบนัก จี่อู๋จิ้วคิดถึงตรงนี้ก็พลันรู้สึกเจ็บแปลบในอก 

อย่างประหลาด เขาผินหน้ามองเย่เจินเจิน ขณะนี้นางกำลังยิ้มแย้มอย่าง 

สุขใจ

สุราของค่ายทหารนั้นแรงมาก เย่เจินเจินอารมณ์ดีจึงดื่มไปหลายชาม  

แววตาเริ่มเลื่อนลอยจ้องมองเปลวไฟไหวระริกก็หัวเราะอย่างโง่งม จี่อู๋จิ้ว 

มือหนึ่งโอบไหล่ของนาง ส่วนอีกมือยื่นชามกระเบื้องชามใหญ่หยาบ  ๆ  ไปให้  

พลางเอ่ยเกลี้ยกล่อมให้นางดื่มน้ำ เย่เจินเจินกลับหัวเราะคิกคัก แววตาที่ 

เหม่อลอยเอ่อคลอไปด้วยหยาดน้ำใส

“เจินเจิน ดื่มน้ำหน่อยนะ” จี่อู๋จิ้วเอ่ยอย่างอ่อนโยน พร้อมส่งชาม 

ยื่นไปให้ 

ขอบชามเพิ่งแตะริมฝีปากแดงระเรื่อของเย่เจินเจิน นางกลับเอียงหน้า 

หนี เอ่ยด้วยรอยยิ้ม “ไม่ ข้าอยากดื่มสุรา”

รอยยิ้มของนางงามนัก ทั้งสวยซึ้งทั้งน่ารักไร้เดียงสา ประหนึ่งสายฝน 

หยาดพรมลงบนดอกโบตั๋นดอกใหญ่ จี่อู๋จิ้วฉวยโอกาสตอนที่คนอื่นมิทัน 
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สังเกต ก้มหน้าลงต่ำแอบหอมแก้มของเย่เจินเจินทีหนึ่ง 

กลับถึงเรือนพัก จี่อู๋จิ้วคิดออกเรื่องหนึ่ง ตอนเขายืนยันจะอาบน้ำ 

ต่อหน้าเย่เจินเจิน แม้ว่ายามนี้เย่เจินเจินจะเมาแล้ว ทว่าเขามิอาจละทิ้ง 

โอกาสได้ จะต้องยืนยันต่อไป ดังนั้นเขาอุ้มเย่เจินเจินวางบนเตียง เรียก 

หวังโหย่วฉายยกน้ำเข้ามา หลังจากเขาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ขึ้นเตียง พบว่า 

เย่เจินเจินพลิกกายนอนหันหลังให้เขา

จี่อู๋จิ้วเข้าใจว่าเย่เจินเจินนอนหลับไปแล้ว จึงพลิกตัวตะแคงข้างโอบกอด 

นางจากด้านหลัง เอาคางเกยไหล่ของนางพลางพูดพึมพำกับตัวเองว่า “เจินเจิน  

ข้าอาบน้ำสะอาดแล้ว”

เยเ่จนิเจนิไหลส่ัน่สะทา้นนอ้ย ๆ กลา่วอยา่งกลดักลุม้วา่ “จีอู่จ๋ิว้ ขอโทษ”  

น้ำเสียงสั่นเครือ 

จี่อู๋จิ้วพลิกร่างของนางให้หันมา พบว่านางน้ำตาคลอเบ้า หยาดน้ำตา 

ไหลรินออกมาจากหางตาจนอาบแก้มไม่ขาดสาย  ก่อนหยดลงบนเส้นผม 

ดำขลับบนหมอนจนเปียกชุ่ม

จี่อู๋จิ้วรู้สึกปวดใจยิ่ง เขารีบยกมือปาดเช็ดน้ำตาให้นางพร้อมกล่าว 

ปลอบเสียงเบาว่า “เจินเจิน อย่าร้องไห้ ไม่เป็นไร”

“ขอโทษ หม่อมฉันป่วย” เย่เจินเจินหลับตาแน่น น้ำตาที่เช็ดหมดแล้ว 

ก็ไหลลงมาอีก ไหลไม่ยอมหยุด “หม่อมฉันป่วย หม่อมฉันป่วย…”

“ไม่เป็นไร รักษาได้ เจินเจินไม่ร้องนะ รักษาได้...” จี่อู๋จิ้วกล่าวปลอบ 

นางด้วยเสียงอ่อนโยน แขนเสื้อของเขาเปียกชุ่มน้ำตาของนางไปแถบใหญ่  

เห็นนางเป็นเช่นนี้ เขาก็รู้สึกแย่มาก ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดี 

“ฝ่าบาทไปหาคนอื่นเถอะ จะไปหาใครก็ได้ แต่…ห้ามให้พวกนาง 

สัมผัสตัวพระองค์”

จี่อู๋จิ้วก้มหน้าลงจูบซับน้ำตาของนาง รีบร้อนกล่าวอยู่บ้าง “ข้าจะไม่ 

ไปหาผู้ใด ข้าจะหาแต่เจ้า”

“แต่หม่อมฉันป่วย หม่อมฉันป่วยนะ…”

“สามารถรักษาได้ ถึงจะไม่หายก็ไม่เป็นไร…”
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เย่เจินเจินดื่มเมามายอยู่ค่อนคืนเที่ยงคืน ร้องไห้จนเพลีย 

แล้วหลับไป จี่อู๋จิ้วกลับนอนไม่หลับเลยทั้งคืน

เช้าวันนี้ ยามตื่นนอนเย่เจินเจินก็ลืมเลือนเรื่องเมื่อเย็นวานจนหมดสิ้น  

พอเห็นจี่อู๋จิ้วมองนางด้วยสายตาอบอุ่นอ่อนโยนถึงกับทำให้คนขนลุกเลยทีเดียว  

นางรู้สึกแปลกใจและหวาดหวั่นใจอยู่บ้าง รู้สึกว่าตนเองได้ทำเรื่องไม่ดีลงไป  

ในเมื่อจี่อู๋จิ้วไม่พูด นางก็ไม่ชอบถาม พอหาอะไรรับประทานแล้วจึงออกไป 

เดินเล่นที่กองพลทหารเสินจี

กองพลทหารเสินจีกำลังแข่งขันยิงปืนกันอยู่ 

เย่เจินเจินก็เข้าร่วมความครึกครื้นด้วย นางควบม้าทะยานเข้ามาใน 

ระยะหนึ่งร้อยจั้ง๑ ทหารที่ยืนอยู่ใต้เสาธง พอเห็นนางเข้ามาใกล้จึงปล่อย 

๒

 ๑ หน่วยวัดความยาว ๑ จั้ง = ๑๐ ฉื่อ ประมาณ ๒  -  ๒.๕ เมตร
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เชือกในมือทันใด โคมไฟที่มีเชือกมัดติดอยู่บนเสาธงก็พลันร่วงตกลงมา  

เย่เจินเจินยกปืนนกสับกระบอกเล็กของนางขึ้นมาพร้อมเล็งเป้า แล้วปลด 

ไกปืนอย่างรวดเร็ว ฉับพลันนั้นโคมแดงเพลิงถูกยิงแล้วปลิวตกลงมา

ฝูงชนเสียงโห่ร้องครื้นเครงทันใด พูดได้ว่าเย่เจินเจินก็นับว่าเป็นคน 

เก่งกล้าสามารถ แม้ท่าทางจะดูเก้  ๆ  กัง  ๆ แต่ก็สามารถดึงดูดให้คนส่งเสียง 

ร้องให้กำลังใจได้มากกว่าครึ่งนั้น เป็นเพราะนางผูกสัมพันธ์กับคนในค่ายทหาร 

ได้ไม่เลว

จี่อู๋จิ้วที่ยืนเบียดอยู่ท่ามกลางฝูงชนก็ปรบมือด้วยเช่นกัน มองร่างเงา 

องอาจห้าวหาญนั้นพลางฟังคนรอบข้างกล่าวชื่นชมนาง พอคิดว่าคนผู้นี้เป็น 

ของเขา ในใจของเขาบังเกิดความรู้สึกภาคภูมิลำพองขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก

เย่เจินเจินลองอยู่ห้าครั้ง ยิงเข้าเป้าไปสี่ครั้ง นางพอใจกับความสำเร็จ 

ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ที่แท้ก็เป็นผลของการฝึกฝนการยิงปืน 

ลู่หลีควบม้าทะยานไปหาเย่เจินเจินพลางส่งยิ้มให้นางอย่างชื่นชม  

แม้ว่าเย่เจินเจินจะเคยบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่านางกับลู่หลีมีความสัมพันธ์ 

ฉันพี่น้อง ทว่ารอยยิ้มที่เจืออ่อนโยนและเอื้อเอ็นดูนี้ จี่อู๋จิ้วเห็นแล้วรู้สึก 

ขัดนัยน์ตายิ่ง

เนื่องจากลู่หลีมีวิทยายุทธ์เลิศล้ำ จึงได้รับการเลื่อนขั้นเป็นทหารกอง 

รักษาการณ์ คนทั้งหลายทราบดีว่าเขามีคนหนุนหลัง แต่เนื่องด้วยคนผู้นี้มี 

ความสามารถจนทำให้คนยอมรับทั้งกายและใจ ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล้ากล่าว 

อันใด เย่เหลยถิงยังคิดจะเสนอตำแหน่งแม่ทัพอู๋เลวี่ย๒ ให้เขา ได้มีการถวาย 

ฎีกาเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่รอให้จี่อู๋จิ้วทรงมีพระราชโองการแต่งตั้งเท่านั้น  

ฝ่ายหลังยังไม่อยากออกพระราชโองการแต่งตั้ง จึงแสร้งถ่วงเวลาอยู่หลายวัน  

เมื่อวานเพิ่งจะพยักหน้า มีพระบรมราชานุญาตต่อเย่เหลยถิง

ยามนี้ลู่หลีขี่ยอดอาชาพันธุ์ดีสีดำถ่าน ควบทะยานจากที่ไกลเข้ามา  

 ๒ ชื่อตำแหน่งชั้นยศของขุนนางฝ่ายบู๊ ตั้งครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ใต้ พอถึงราชวงศ์หมิงตอนต้น  

ขุนนางฝ่ายบู๊ขั้นห้าถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพอู๋เลวี่ย 
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ยามยกกีบเท้าโผนทะยานฝุ่นทรายฟุ้งตลบตามทางประดุจเหยียบย่างอยู่เหนือ 

เมฆา ทำให้คนและม้าประหนึ่งเทพสงครามที่เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์  

ทหารแถวกองหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้เสาธงพร้อมใจคลายมือลง  ขณะที่โคมไฟ 

สิบลูกร่วงลงมา ลู่หลีที่ถือปืนนกสับไม่มีแม้แต่เล็งเป้า ยิงติดต่อกันสิบนัด  

โคมไฟก็ร่วงทั้งสิบลูก กระดาษสีแดงขาดเป็นชิ้น ๆ ร่วงปลิวลงมาประดุจนางฟ้า 

โปรยบุปผาก็มิปาน

คราวนี้นับว่าคนทั้งหลายได้เปิดหูเปิดตา เสียงปรบมือและเสียงโห่ร้อง 

ด้วยความยินดีก็ค่อย  ๆ  ดังขึ้น เย่เจินเจินร่วมปรบมืออย่างคึกคัก “เยี่ยม!”

จี่อู๋จิ้วคว้ามือของนางมากุมไว้ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ 

ขณะนั้นนายทหารนายหนึ่งเดินเข้าไปรายงานกับจี่อู๋จิ้วว่า “ท่านแม่ทัพ 

อู๋ ท่านแม่ทัพเย่เชิญท่านไปหารือเรื่องกองกำลังทหารที่ค่ายทหารขอรับ”

“ได้” จี่อู๋จิ้วพยักหน้า ปล่อยมือเย่เจินเจิน ยังเห็นนางจับจ้องมองลู่หล ี

ด้วยใบหน้าแดงระเรื่อ แววตาปกปิดความตื่นตะลึงระคนความเลื่อมใสไว้มิได ้ 

จึงสำทับไปประโยคหนึ่งว่า “ไปเรียกลู่หลีมาด้วย”

“ขอรับ”

แม้ว่าลู่หลีจะมีเย่เหลยถิงคอยสนับสนุน ทว่าก็มิอาจเลื่อนขั้นให้ได้ 

มากนัก ดังนั้นจึงยังไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมประชุมกับเหล่าแม่ทัพระดับสูง  

พูดตามเหตุผลแล้วจี่อู๋จิ้วเป็นเพียงแม่ทัพหมิงเวยขั้นสี่ ไม่ว่าจะเป็นระดับขั้น 

ขุนนางจนถึงคุณสมบัติหรือประสบการณ์ล้วนยังไม่เพียงพอ เป็นแค่รอง 

แม่ทัพที่ติดตามท่านแม่ทัพเย่เหลยถิงจนมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่ม 

ขุนนางฝ่ายบู๊ที่อยู่ในขั้นสามขึ้นไป เพียงแต่คนเช่นนี้ไปแล้วก็โดดเด่น ถึง 

อย่างนั้นเจ้าหนุ่มหน้าขาวนี้ยังมิเคยออกสนามรบมาก่อน แต่กลับมีวิธีทำให้ 

ผู้อาวุโสจำนวนไม่น้อยหันไปเชื่อฟังคำพูดของเขา แม้แต่ท่านแม่ทัพใหญ่เย่ 

เวลาพูดคุยกับเขายังแสดงท่าทีอ่อนโยน ธุระบางอย่างยังไปปรึกษาหารือกับเขา 

เป็นการเฉพาะด้วย

ดังนั้นตำแหน่งของแม่ทัพน้อยอู๋ในกองทัพนับว่ามีอิทธิพลอยู่บ้าง  

คนจำนวนมาก โดยเฉพาะทหารระดับล่างล้วนแล้วแต่เชื่อฟังคำพูดของเขา 
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แทบทั้งสิ้น ยามนี้พอได้ยินว่าเขาจะพาลู่หลีไปด้วย ทหารนายนั้นก็ไม่ลังเล  

รีบไปแจ้งต่อลู่หลีทันควัน

ส่วนทางนี้ หน่วยสอดแนมที่อยู่แนวหน้ากลับมารายงานต่อเย่เหลยถิง 

ว่า ทหารกองหน้าของเผ่าหนี่ว์เจินใกล้จะมาถึงตำบลหย่งชาง ภายในสองวัน 

คงเคลื่อนทัพมาถึงเมืองกว่างหนิงแน่ ความคิดของขุนพลอีกสองสามนาย 

กับกุนซือนั้นไม่ต่างกันมาก คิดว่าจะส่งกองทัพทหารฝีมือดีกองหนึ่งเข้าไป 

บุกโจมตี รีบคว้าชัยชนะให้ได้ในเร็ววัน

จี่อู๋จิ้วก็คิดเช่นเดียวกัน

บรรพบุรุษของชาวเผ่าหนี่ว์เจินนี้ได้สถาปนาราชวงศ์จินจนเฟื่องฟูจน 

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครา ภายหลังได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นต้าฉีและแตกกระจายออกเป็นหลายชนเผ่า  

เดิมทีพวกเขาอ่อนแอไร้กำลัง ยอมสวามิภักดิ์เป็นขุนนางของแคว้นต้าฉี ทุกป ี

ยังมีหน้าไปถวายเศษผ้าเป็นเครื่องบรรณาการต่อแคว้นต้าฉีจำนวนหนึ่งอย่าง 

หน้าด้าน  ๆ  ด้วย หลังจากนั้นก็ได้ของปูนบำเหน็จจากแคว้นต้าฉีไปมิใช่น้อย  ๆ 

แต่ก็เอาเถิด แคว้นต้าฉีแค่คิดว่าจ่ายเงินหยิบมือเพื่อซื้อสันติภาพชายแดน  

ทว่าตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อน เมืองสุยโจวของเผ่าหนี่ว์เจินได้ถือกำเนิดหนึ่ง 

บุรุษผู้กล้านามว่า อาเอ่อร์ฮาถู ยกย่องตัวเองเป็นเทพเจ้าสงคราม ก็เริ่มต้น 

รวบรวมชนเผ่าหนี่ว์ เจินให้เป็นปึกแผ่นแล้วครอบครองหลายชนเผ่าของ 

ชาวมองโกล ดินแดนที่อยู่ใต้ปกครองจึงมีมากขึ้นเรื่อย  ๆ หลายปีที่ผ่านมานี้  

มักจะมาก่อกวนแถวเขตชายแดนของแคว้นต้าฉีอยู่ เรื่อยมา  ดูท่าคงมา 

สอดแนม

หากว่าเป็นแค่กลุ่มโจรขโมยม้า สั่งสอนสักเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้ว ทว่า 

จี่อู๋จิ้วรู้สึกว่าเป้าหมายของอาเอ่อร์ฮาถูผู้นี้ไม่น่าใช่มาแย่งชิงสิ่งของเพียงเล็กน้อย 

แถวชายแดนแน่ กล่าวกันว่า ‘อ่านประวัติศาสตร์แล้วก็จะรู้อนาคต’ หากเจ้า 

พลิกอ่านตำราประวัติศาสตร์ดูก็จะรู้เรื่องการทหารของชนเผ่ากลุ่มน้อยที่เติบโต 

แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน  และเพราะเหตุใดถึงมี 

ความคิดจะโจมตีชาวจงหยวน ส่วนใหญ่ชนเผ่ากลุ่มน้อยแถวเขตชายแดน 
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ล้วนแต่เป็นโจร ‘ไร้สัจจะ ไร้วัฒนธรรม’ ความคิดที่พวกเขามีต่อชาวจงหยวน 

นั้นทั้งหวาดกลัวทั้งดูถูก สำหรับวัฒนธรรมของจงหยวน พวกเขาทั้งชื่นชม 

และเกลยีดชงั พวกเขาทำตวัเยีย่งโจร หวงัจะยดึครองแผน่ดนิทีอ่ดุมสมบรูณน์ี้ 

อยู่เรื่อยมา แสร้งทำตัวมีคุณธรรมน้ำมิตรดุจคำสอนของขงจื๊อ๓ ถือธรรม- 

เนียมปฏิบัติตนเยี่ยงชาวจงหยวน ทว่าน่าเสียดาย ยังคงเป็นลิงสวมหมวก๔ 

วาดภาพพยัคฆ์กลับกลายเป็นสุนัข๕ ไม่ว่าจะเสแสร้งอย่างไร พวกเขาก็ดีแค่ 

เปลือกนอก สุดท้ายแล้วผู้ที่ประสบภัยยังคงเป็นชาวบ้านสามัญชน

คนประเภทนี้ มีแต่ต้องสังหาร

จี่อู๋จิ้วก็เป็นคนเหี้ยมโหดคนหนึ่ง ถ้าเขามาก็ต้องตัดรากถอนโคนเท่านั้น  

ได้ยินว่าอาเอ่อร์ฮาถูนำกำลังพลทหารของเผ่าหนี่ว์เจินมาจำนวนห้าหมื่นนาย 

เข้าบุกโจมตีเหลียวตง จี่อู๋จิ้วได้คิดหาวิธีรับมือเขาไว้อยู่หลายทาง

ครานี้ทหารกองหน้าของเผ่าหนี่ว์เจินมีทหารม้าอยู่ห้าพันนาย ผู้นำทัพ 

คือลูกน้องของอาเอ่อร์ฮาถู ผู้กล้าอันดับหนึ่งอาเค่อตุน แต่ไหนแต่ไรมา 

แสนยานุภาพทางทหารม้านับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าชนเผ่ามองโกล  

ขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนของดินแดนจงหยวน ดังนั้นอาเค่อตุนจึงนำทหาร 

ม้ามาจำนวนแค่ห้าพันนายเท่านั้น ทว่าก็มิอาจจะดูเบาได้

ทหารม้าได้เปรียบเรื่องจู่โจมกับความคล่องตัว ก่อนหน้าเย่เหลยถิง 

เชื่อฟังข้อเสนอแนะของเย่เจินเจินกับจี่อู๋จิ้ว จึงค้นพบวิธีกำจัดการจู่โจมของ 

ทหารม้าได้วิธีหนึ่ง เนื่องด้วยกองทหารราบต้องร่วมมือกับทหารที่ใช้ปืนนกสับ 

เหลียนจูและดินระเบิด ผลของการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ก็ได้ผลไม่เลว ครั้งนี้ 

เป็นโอกาสเหมาะที่จะทดสอบดูสักครา

 ๓  หลักคำสอนของขงจื๊อ ๕ ประการ (仁义礼智信) ได้แก่ เมตตากรุณา ยุติธรรม สุภาพ 

อ่อนโยน สุขุมรอบรู้ จริงใจ

 ๔  ปัจจุบันเป็นสำนวนที่ใช้เยาะเย้ยและเปรียบเปรยคนว่า แม้จะสวมใส่เสื้อผ้าและหมวกของคน  

แต่คำพูดและการกระทำของเขาล้วนไม่เหมือนคน จะเผยให้เห็นโฉมจริงในไม่ช้า เข้าทำนองสำนวนไทยว่า  

‘คางคกขึ้นวอ แมลงปอใส่ตุ้งติ้ง’

 ๕ อุปมาว่าเลียนแบบได้ไม่ชำนาญ
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หากว่าทหารม้าเกิดรี้พลหนีขึ้นมาก็น่าปวดหัวอยู่ คงไม่อาจไล่ตามทัน 

ได้ง่าย  ๆ จุดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นกังวล

“ทางที่ดีคือซุ่มโจมตีดักทางหนีทีไล่ของทหารฝ่ายศัตรูแล้วกำจัดทิ้งซะ”  

ลู่หลีกล่าว

“พูดน่ะง่าย ที่นี่มีแต่ทุ่งหญ้า มันสามารถหนีไปได้ทุกทิศทาง พวกเรา 

จะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะใช้ทางหลบหนีเส้นไหนกันแน่” มีคนหนึ่งเอ่ยคัดค้าน

“ไม่ พวกเราสามารถรู้ได้” จี่อู๋จิ้วกล่าว

คนทั้งหมดได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ ค่อย  ๆ  หันไปมองเขา รอเขากล่าวต่อ

“ข้ารู้จักอาเค่อตุนคนผู้นี้ดี  แม้จะเป็นคนห้าวหาญ  ทว่าไร้หัวคิด  

หากว่าเขาได้รับความพ่ายแพ้ ปฏิกิริยาแรกเลยเขาต้องหันหัวกลับไปสมทบ 

กับอาเอ่อร์ฮาถูอย่างแน่นอน” เขาชี้ไปจุดจุดหนึ่งบนแผนที่ที่อยู่ระหว่างเมือง 

กว่างหนิงกับหย่งชาง “ดังนั้นพวกเราจะรอสู้ศึกอยู่ที่นี่ หลังจากนั้นนำกำลังพล 

ทหารม้าสามพันนายไปดักซุ่มโจมตีทหารที่แตกพ่ายของอาเค่อตุนทางทิศใต้ 

ของตำบลหย่งชาง ทหารม้ายามรี้พลหนีค่อนข้างจะรวดเร็ว หากว่ากลัวจะ 

สังหารได้ไม่สิ้นซาก ยังสามารถไปดักซุ่มโจมตีทางทิศเหนือห่างจากตำบล 

หย่งชางสิบลี้ได้อีก”

เขากล่าวจบ คนทั้งหมดเกิดความลังเล แม่ทัพใบหน้าดำไว้หนวดเครา  

ตาโต อายุสี่สิบกว่าปีคนหนึ่งกล่าวว่า “ข้าก็ยังไม่ค่อยเชื่ออยู่ดี พวกเรา 

จะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันจะไปหาอาเอ่อร์ฮาถู”

จี่อู๋จิ้วตอบว่า “หากว่ามันไม่เลือกไปทางนี้ พวกเราก็สามารถบีบบังคับ 

ได้เช่นกัน พวกเราวางกองกำลังลวงข้าศึกไว้ในเส้นทางอื่น ใช้กองกำลังพล 

เสินจีสักห้าร้อยนายยิงปืนขู่ขวัญขึ้นท้องฟ้า  รับรองว่ามันต้องหวาดกลัว  

หันหลังวิ่งหนีแน่”

ช่างเจ้าเล่ห์นัก! เย่เหลยถิงคิดในใจ นี่เหมือนว่าดักตีกระต่าย สร้าง 

สถานการณ์ขู่ขวัญ ทั้งสามทางรอให้กระต่ายก้าวเข้ามาตกหลุมพรางทีละก้าว  ๆ  

พอทหารเสียขวัญ ยามรี้พลหนีไม่ทันได้ครุ่นคิดมาก สมองของอาเค่อตุนผู้นี ้

นั้นแสนจะเรียบง่าย คาดว่าคงเหมือนกับกระต่ายที่กระโจนตกไปในหลุมพราง  
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เขาพูดแผนการนี้ออกมาอย่างง่ายดาย ทว่าก่อนหน้านี้กลับไม่มีผู้ใดนึกออก

ความคิดของคนอื่น  ๆ  ส่วนใหญ่ล้วนคล้ายกับเย่เหลยถิง คนในห้อง 

ต่างรู้จักจี่อู๋จิ้วดีอยู่แล้ว เดิมทีคิดว่าฮ่องเต้กินอิ่มไม่มีอะไรทำจึงวิ่งถ่อมา 

ก่อกวนที่ค่ายทหาร แต่หลายวันที่ได้อยู่ร่วมกันมาค่อย  ๆ  พบว่าเขาเป็นคนมี 

ความสามารถ เห็นชัด ๆ ว่าเป็นเพียงแค่ชายหนุ่มอายุยี่สิบปี แต่กลับคิดลึกซึ้ง 

และละเอียดรอบคอบมากกว่ากลุ่มผู้อาวุโสเสียอีก กลยุทธ์ที่คิดออกถึงกับ 

สามารถทำให้อีกฝ่ายคับแค้นใจเสียจนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันได้เลย ยิ่งไปกว่านั้น  

เขาเป็นถึงฮ่องเต้ แต่พออยู่ในค่ายทหารแห่งนี้กลับไม่ดูหยิ่งผยองเลยสักนิด  

ถือว่าหาได้ยาก

จี่อู๋จิ้วไม่รู้เลยว่าเขาได้ใจของคนทุกผู้ไปแล้วอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว

เมื่อกำหนดกลยุทธ์แล้ว เย่เหลยถิงทำหน้าที่ผู้บัญชาการทัพ ได้เริ่ม 

สั่งการต่อแม่ทัพนายกอง เพราะว่านี่เป็นศึกครั้งแรก คิดจะแสดงแสนยานุภาพ 

ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ประจักษ์ ฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจสวมเสื้อเกราะลงสนามรบ 

สู้กับอาเค่อตุนด้วยตัวเอง ส่วนคนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำทัพบุกโจมตีคือ… 

เย่เหลยถิงทำเป็นไม่ใส่ใจสายตาคาดหวังของจี่อู๋จิ้ว แล้วมอบตำแหน่งนี้ให้แก่ 

ลู่หลี

นอกจากจี่อู๋จิ้วแล้ว คนทั้งหมดล้วนเห็นด้วยกับความคิดนี้ น่าขันแล้ว 

หากเหล่าแม่ทัพของแคว้นต้าฉียังไม่สิ้น ไม่มีทางจะถึงตาขององค์ฮ่องเต้ 

ต้องมาออกโรงเอง 

จี่อู๋จิ้วแม้จะคาดการณ์ไว้ได้แต่แรกอยู่แล้ว ทว่ายังคงรู้สึกคับแค้นใจ 

อย่างยิ่ง เขาตีหน้าขรึมเดินออกไป คิดจะระบายความในใจกับเย่เจินเจิน 

สักหน่อย ทว่าเดินตามหาไปรอบหนึ่งแล้วกลับยังไม่เห็นแม้แต่เงาของนาง

ฉับพลันนั้นองครักษ์ลับนายหนึ่งปรากฏตัวออกมาอย่างกะทันหัน ก้มลง 

กระซิบที่ข้างหูเขาอยู่หลายประโยค 

จี่อู๋จิ้วยังมิทันฟังจนจบพลันเปลี่ยนสีหน้า กล่าวด้วยน้ำเสียงโกรธเกรี้ยว 

ว่า “รนหาที่ตาย!” 
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เย่เจินเจินนั่งอยู่บนระเบียงพลางหาวหวอด

วันนี้นางออกไปเดินเล่นในเมืองกว่างหนิง มิคาดว่าจะได้พบกับหลีโหยว 

ตรงถนนใหญ่ ทั้งสองพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะไปรับประทานอาหารด้วยกัน  

ภายหลังนางได้ยินหลีโหยวพูดว่าจะไปงานชมบุปผาอะไรสักอย่างจึงติดตาม 

ไปด้วย ไหนเลยจะรู้ว่าคำว่าชมบุปผาที่ว่ากลับเป็นการประชันความสามารถ 

ของหญิงคณิกา ด้านล่างเห็นเหล่าขุนนางกำลังตกรางวัลอยู่

หากเย่เจินเจินเป็นบุรุษผู้หนึ่งจริงละก็ นางคงอยากมาดูผู้หญิงร้องเพลง 

ร่ายรำ แต่หญิงสาวเบื้องหน้าเหล่านี้ล้วนไม่อยู่ในสายตาของนาง

หลีโหยวเห็นนางเป็นเช่นนี้ ยิ้มพลางกล่าวขออภัยว่า “ข้านึกว่าน้องชาย 

เจินจะรู้ว่างานชมบุปผาคืออะไร คิดอยากจะให้มาชมความครึกครื้น เลย 

พาเจ้ามาด้วยกัน ตอนนี้ดูท่าการที่พาเจ้ามาแหล่งหอคณิกาที่นี่ ข้าทำผิดไป 

แล้วจริง  ๆ”

เย่เจินเจินโบกมือ “ไม่โทษท่านหรอก เป็นเพราะข้าถามไม่ชัดเจนเอง 

ต่างหาก”

“ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้พี่อู๋จะสั่งสอนข้าอย่างไร”

พอเย่เจินเจินได้ยินก็รู้สึกได้ถึงปัญหา “ครั้งนี้? หรือว่ายังจะมีครั้งไหน 

อีก”

หลีโหยวรู้สึกลังเลว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดี

เย่เจินเจินเห็นสีหน้าเขาดูแย่ยิ่งรู้สึกแปลกใจ “เขาทำอะไรท่านกันแน่”

หลีโหยวตอบว่า “น้องชายเจิน เจ้าบอกความจริงกับข้ามา เรื่องที่พี่อู ๋

ส่งคนมาจับตาดูข้า เจ้าไม่ทราบจริง  ๆ  รึ”

เย่เจินเจินพลันถามอย่างแปลกใจ “เขาจะจับตามองท่านไปทำไม”

หลีโหยวส่ายหน้า “เรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้เช่นกัน เดิมเข้าใจว่าน้องชายเจิน 

คงเห็นด้วย ทำให้ข้ารู้สึกเสียใจมาก แต่ดูท่าแล้ว แม้แต่เจ้าเองก็ยังไม่รู้”

จู่  ๆ  เย่เจินเจินก็คิดถึงองครักษ์ลับสี่นายที่จี่อู๋จิ้วทิ้งขึ้นมาได้ ดูเหมือน 

ว่าจะมีที่มาที่ไปจริง  ๆ จี่อู๋จิ้วนิสัยขี้ระแวง ไม่รู้ว่าเขาระแวงอะไรในตัวของ 

หลีโหยว ไม่ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จ นางขอไม่สอดมือเข้ายุ่งเกี่ยว หาก 
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หลีโหยวบริสุทธิ์จริง จี่อู๋จิ้วสืบไม่ได้ความอะไร เดี๋ยวก็เลิกราไปเอง ความจริง 

แล้วนางมิอาจเข้าไปก้าวก่ายได้ พูดอีกอย่าง สามีภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกัน  

แม้ว่าจี่อู๋จิ้วไม่ได้บอกเรื่องนี้กับนาง ถึงอย่างไรหลีโหยวเป็นเพียงแค่คนนอก 

คนหนึ่ง  ไยนางต้องผิดใจกับจี่อู๋จิ้วเพียงเพราะคนนอกคนหนึ่งด้วยเล่า  

หลายวันนี้จี่อู๋จิ้วก็ไม่น่ารังเกียจเหมือนเก่าก่อนอีกแล้ว แต่นับวันยิ่งเข้าตานาง  

นางอยากมีช่วงเวลาดี  ๆ  กับเขา ไม่อยากให้ผู้ใดเข้ามาก่อกวน

ครั้นแล้วเย่เจินเจินจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนา กล่าวว่า “พี่หลี สาวงาม 

บนเวทีแต่ละนางล้วนโฉมสะคราญ ไม่ทราบว่าท่านชอบคนใด”

หลีโหยวรู้ว่านางไม่สนเรื่องนี้ก็ยิ่งมั่นใจในฐานะของคนทั้งสองขึ้นมา 

อีกหนึ่งส่วน เขาหัวเราะฮา  ๆ  ลดความอึดอัด ตอบว่า “น้องชายเจินทำให้ข้า 

ลำบากใจแล้ว ข้าชอบมาผ่อนคลายที่นี่เท่านั้นเอง”

“ที่จริงแล้วข้ามีคำถามที่ค้างคาใจมานานแล้ว  เพราะอะไรบุรุษถึง 

ชื่นชอบมาสถานที่พรรค์นี้ ไม่…สกปรกหรือ”

หลีโหยวหัวเราะเสียงต่ำ  ๆ “เจ้ามิใช่บุรุษ แน่นอนว่าไม่อาจเข้าใจ 

ความคิดของบุรุษได ้ หอคณิกาก็มีความวิเศษของหอคณิกา” เขากดเสียงต่ำลง 

ให้ได้ยินเพียงแค่สองคน “ข้าได้ยินมาว่า ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันก็ชื่นชอบมา 

หาความสำราญที่หอคณิกาเช่นกัน”

ดวงตาหงส์ของเย่เจินเจินหรี่ลง ใบหน้าอมชมพูค่อย  ๆ  เยียบเย็นดุจ 

น้ำค้างแข็ง “ท่านไปได้ยินใครพูดมา”

“ข้าได้ยินมาจากสหายที่เป็นขุนนางคนหนึ่งในเมืองหลวง ตอนที่เขาไป 

เที่ยวหอคณิกาบังเอิญได้เจอกับฮ่องเต้เข้า”

เย่เจินเจินใจหนักอึ้ง ไม่เอ่ยคำใดอีก หลีโหยวลอบสังเกตสีหน้าของ 

นาง พอคิดได้ ใช่จริง  ๆ  ด้วย!

นั่งอยู่ครู่หนึ่ง หลีโหยวเห็นเย่เจินเจินคล้ายดั่งเตาไฟเล็กที่อัดแน่น 

ไปด้วยถ่านเพลิง ครั้นแล้วตัดสินใจพานางจากไป ไม่ทันคิดว่าจู่  ๆ  จะมีคน 

บุกเข้ามากลุ่มหนึ่ง คนกลุ่มนั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หลีโหยวเพิ่งจะ 

ยืดกายขึ้นก็มีกระบี่หลายเล่มพาดอยู่ที่ลำคอแล้ว
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หลโีหยวสหีนา้ไมเ่ปลีย่น หนัไปคลีย่ิม้นอ้ย ๆ แกจ่ีอู่จ๋ิว้ “พีอู่ส๋บายดหีรอื”

จี่อู๋จิ้วสีหน้าดุจห้วงน้ำลึก แววตาน่ากลัวประหนึ่งจะกินคนก็มิปาน เขา 

เอามือไพล่หลังพลางจ้องมองเย่เจินเจิน ฝ่ายหลังสีหน้าก็มิได้ดีนัก ไม่รู้สึก 

แม้แต่นิดว่าหญิงสาวนางหนึ่งมาเที่ยวหอคณิกาจะเป็นเรื่องร้ายแรงอะไร 

บรรดาแขกเหรื่อและหญิงสาวขวัญหนีกระเจิงเพราะมิเคยเห็นการ 

ตามล่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้มาก่อน บ่าวรับใช้สองสามคนที่ถือไม้ตะบอง 

คิดอยากเข้าไปขัดขวาง กลับถูกองครักษ์ลับที่ล้อมวงอยู่เตะออกไปทีละคน

เย่เจินเจินลุกขึ้นยืน สาวเท้าไปเบื้องหน้าจี่อู๋จิ้ว “ท่านคิดจะสังหารคน 

ที่นี่ให้ได้จริง  ๆ  หรือ”

จี่อู๋จิ้วมิได้แยแสคนรอบข้าง ลากเย่เจินเจินเดินออกจากหอคณิกา  

ตลอดทางทำหน้าเคร่งขรึมไม่พูดไม่จา ภายในอกกลับพลุ่งพล่านด้วยความ 

โกรธและความเดือดดาล

พอเดนิออกจากหอคณกิาจนมาถงึทีเ่งยีบ ๆ แหง่หนึง่ เยเ่จนิเจนิสะบดัมอื 

ออกจากมือเขาทันใด พลางนวดข้อมือที่โดนเขาบีบจนเจ็บเบา  ๆ 

“เย่เจินเจิน!” จี่อู๋จิ้วเอ่ยปากเรียกนาง

“ทำไม”

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าสถานที่ที่เจ้าไปคือที่ใด”

“รู้สิ ทำไมจะไม่รู้” เย่เจินเจินนึกถึงคำพูดของหลีโหยวเมื่อสักครู่ขึ้นมา  

ในใจรู้สึกขุ่นเคืองอย่างน่าประหลาด

“เจ้า…” จี่อู๋จิ้วโกรธจนทำอะไรไม่ถูก “เจ้าเป็นถึงฮองเฮา เหตุใดถึงไป 

สถานที่พรรค์นั้นได้!”

เย่เจินเจินคลี่ยิ้มเย็น “ฝ่าบาทไปได้ เหตุใดฮองเฮาจะไปไม่ได้”

วาจานี้ประหนึง่อสนุีบาตฟาดใส่ จู่โจมจนสีหน้าของจี่อู๋จิ้วซดีขาว สะอกึ 

จนพูดไม่ออก

เย่เจินเจินเห็นปฏิกิริยาของเขาเป็นเช่นนี้ ยิ่งมั่นใจในวาจาของหลีโหยว 

มากขึ้น มิเอ่ยคำใด เพียงแค่คลี่ยิ้มเย็น

สีหน้ารังเกียจของนางยิ่งฉายชัดมากขึ้น เสียดแทงนัยน์ตาจนจี่อู๋จิ้ว 



33

จิ๋ ว เ สี่ ย ว ชี

ปวดใจยิ่งนัก

เขาพอจะเขา้ใจแลว้ ความมุง่มัน่ของเขา นางคงเหน็เปน็เรือ่งไมห่นกัหนา  

ความผิดเพียงแค่เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เพียงพอที่จะทำลายความเชื่อใจที่นางมีต่อเขา 

แล้ว นางไม่เพียงแต่มองไม่เห็นความรู้สึกของเขา แท้จริงแล้วนางไม่เคยเชื่อใจ 

เขาเลยต่างหาก! ความอ่อนโยน ความพยายามของเขาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็น 

เรื่องตลกขบขัน ประหนึ่งบุปผาคันฉ่อง ดวงจันทร์กลางน้ำ๖ เท่านั้น ส่วนนาง 

คงรักษาระยะห่างตราบชั่วนาน มองด้วยสายตาเย็นชาอยู่ด้านข้าง ไม่ต้อง 

พูดถึงความรู้สึก แม้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจคงไม่ยอมมอบให้แก่เขา!

จี่อู๋จิ้วยิ่งคิดยิ่งใจสั่นสะท้าน ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกอัดอั้นตันใจนัก ยามนี้ 

ไม่เพียงแต่ขุ่นเคือง แถมยังสิ้นหวังอีกด้วย ทั้งเสียใจ ไม่ยินยอม และ 

น้อยใจ…ความรู้สึกหลากหลายมันผสมปนเปประหนึ่งสายน้ำหลากหลั่งไหล 

ใส่สมองของเขา เขารู้สึกว่าเส้นเลือดตรงขมับเต้นตุบ  ๆ และรู้สึกเสียใจ 

จนแทบจะระเบิดออกมาอยู่แล้ว

เขาลูบหน้าอกขณะเดินถอยหลังไปสองก้าว มองเย่เจินเจินด้วยดวงตา 

แดงก่ำ เอ่ยเสียงสั่น “เย่เจินเจิน เจ้าไร้หัวใจ”

เย่เจินเจินสบดวงตาเจ็บช้ำของเขา จู่  ๆ  ก็หัวใจสะท้านวูบ “ข้า...”

จี่อู๋จิ้วก็ถอยหลังออกไปอีกหลายก้าว ไม่มองนางอีก ก่อนจะหันร่าง 

เดินจากไป แผ่นหลังของเขายังคงเหยียดตรงดุจเดิม ฝีเท้ากลับดูซวนเซ 

เล็กน้อย

เดินผ่านถนนไปได้สองสาย จี่อู๋จิ้วพลันหยุดนิ่ง “องครักษ์”

เงาร่างสายหนึ่งก็ปรากฏตัวออกมายืนอยู่ด้านหลังทันใด ห่างจากเขา 

หนึ่งฉื่อ๗ ประสานมือคารวะแล้วขานรับ “คุณชาย”

“อย่าเพิ่งสังหารหลีโหยว จับตาดูต่อไป เจ้าพาอีกสองคนกลับไป 

เมืองหลวง สืบให้ละเอียดว่าเขากับหอชุ่ยฟางมีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม ่ 

 ๖ เป็นคำเปรียบเปรย หมายถึงความว่างเปล่าหรือภาพลวงตา ปรากฏการณ์ลวงตา

 ๗ ฉื่อ (尺) คือ หน่วยวัดความยาว หมายถึง ฟุต ไม้บรรทัด ๑ ฉื่อ = ๑๐ ชุ่น
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โดยเฉพาะหลิ่วเย่ว์ของหอชุ่ยฟาง”

“คุณชายขอรับ” คนผู้นั้นรู้สึกลังเลอยู่บ้าง “เช่นนี้แล้วข้างกายท่าน 

ก็จะเหลือแค่สามคนเท่านั้นนะขอรับ”

“เจ้าไม่ต้องเป็นกังวล แค่สามคนก็เพียงพอที่จะคุ้มครองข้าแล้ว”

“ขอรับ”

จี่อู๋จิ้วหรี่ตาลงอย่างอันตราย พร้อมกับเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันดังเสียจนคน 

รอบข้างได้ยินอย่างชัดเจน ถึงกับกล้าใช้แผนชั่วต่อเรา คงไม่อยากมีชีวิตอยู่ 

แล้วสินะ!

แม้จะกลับมาถึงค่ายทหารแล้ว โทสะของจี่อู๋จิ้วก็ยังคงไม่ลดลง เย่เจินเจิน 

กลัดกลุ้มเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าหลังจากที่กลับมาคนทั้งสองยังไม่ได้พบกัน ทว่า 

พวกเขากลับเลือกวิธีผ่อนคลายอารมณ์เหมือนกัน

พลบค่ำคืนนั้น เย่เหลยถิงสั่งการทหารม้าหนึ่งหมื่นห้าพันนายแบ่ง 

กำลังออกเป็นสามทาง ทางที่หนึ่ง ทหารจำนวนหนึ่งหมื่นนายต้านรับศัตรู  

ทางที่สอง ให้ลู่หลีนำกำลังทหารสามพันนายไปดักซุ่มโจมตี ทางที่สาม ให้ 

ทหารอีกนายหนึ่งนำกำลังทหารสองพันนายไปดักซุ่มโจมตีเป็นครั้งที่สอง

คนกลุ่มนี้ต้องเดินทัพทั้งคืน  ลั่นกลองรบ เดินทัพตัดกำลังทหาร 

กองหน้าของอาเค่อตุน จี่อู๋จิ้วปลอมตัวลอบปะปนเข้าไปในเส้นทางสายแรก 

ของกองทัพ พอผินหน้ากลับไป ร่างเงาสายหนึ่งที่คุ้นเคยกลับปรากฏใน 

คลองจักษุ

เย่เจินเจิน!

เย่เจินเจินก็เห็นเขาเช่นกัน ทั้งสองประสานสายตากันอยู่ครู่หนึ่ง  

แม้ว่าต่างฝ่ายต่างโกรธกันและกัน ทว่าทั้งคู่ก็ได้ทำข้อตกลงร่วมกันอย่าง 

หนึ่งแล้วว่าจะไม่เปิดโปงอีกฝ่าย

ทว่าพวกเขาทั้งสองล้วนมีศักดิ์ศรีจำกัด ก่อนจะออกเดินทาง จี่อู๋จิ้วกับ 

เย่เจินเจินก็ถูกอีกฝ่ายเปิดโปง จึงถูกเย่เหลยถิงจับมัดไว้บนเตียงในเรือนพัก  

ถ้ามิใช่เพราะสถานการณ์บังคับ เย่เหลยถิงก็ไม่อยากจะจับฮ่องเต้กับฮองเฮา 
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มัดหรอก แต่บรรพบุรุษน้อยทั้งสองกลับช่างไม่รู้จักดีชั่วจริง ๆ 

จี่อู๋จิ้วกับเย่เจินเจินพิงอยู่บนเตียง หันหน้าชนกัน มือของทั้งคู่ถูกจับ 

มัดไพล่ไว้ด้านหลัง ขาทั้งสองข้างถูกจับมัดไว้แน่น ได้แต่ขดตัวงอ มิอาจจะ 

ขยับกายได้อย่างอิสระ ถ้ามองจากด้านบนเตียงลงมา คล้ายกับกุ้งนางตัวใหญ ่

สองตัวก็มิปาน

คนทั้งสองสบประสานตากันอีกครา

จี่อู๋จิ้ว “…”

เย่เจินเจิน “…”

บรรยากาศกระอักกระอ่วนเสียจนพูดอะไรไม่ออก

สบสายตากันอยู่ชั่วครู่ ไม่คาดว่าจี่อู๋จิ้วยื่นหน้าไปข้างหน้า ประกบปาก 

ของเย่เจินเจินทีหนึ่ง จูบเสร็จแล้วตัวเขาเองก็ตื่นตะลึง หลังจากหายตื่นตะลึง 

แล้วใบหน้าพลันอึมครึม นี่หมายความว่าอย่างไรกัน

เย่เจินเจินก็ยื่นหน้าเข้าไปหา จูบตอบกลับเขาไปทีหนึ่ง

จี่อู๋จิ้วหัวใจเต้นรัวเร็ว หายใจมิออก เขามิคิดให้มากความ เข้าไปจูบ 

ริมฝีปากของเย่เจินเจินอย่างควบคุมอาการไม่อยู่อีกครา และครานี้มิใช่ 

แมลงปอแตะผิวน้ำอีกแล้ว แต่กระหวัดพันรัดถึงที่สุด เขาจูบนางอย่างดูดดื่ม 

ร้อนเร่าแลกเรียวลิ้นดุนดันความร้อนเข้าไปในโพรงปากอุ่น 

เย่เจินเจินถูกเขาจูบจนเคลิบเคลิ้มมึนเมา ความกลัดกลุ้มภายในใจ 

ลดทอนไปมิใช่น้อย นางก็มิได้คิดอะไร รู้สึกว่ายามนี้ถูกเขาจูบเพียงเท่านั้น  

ความรู้สึกนั้นไม่เลวจริง  ๆ คล้ายกับว่าลอยละล่องสำเร็จเป็นเซียนอย่างไร 

อย่างนั้น นางซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองอย่างยิ่ง เข้าหาเขาอย่างขัดเขิน  

เลียนแบบท่าทางของเขา แลบลิ้นเลียเขา การกระทำนี้ถึงกับทำให้จี่อู๋จิ้วตื่นเต้น 

เสียจนหัวใจเกือบหยุดเต้น เขาสอดแทรกลิ้นเกี่ยวกระหวัดหยอกล้อลิ้นของนาง  

เรียวลิ้นไล่ต้อนดูดดันแตะไล้กวาดชิมความหอมหวานไปทั่วทั้งโพรงปากนาง  

ความรู้สึกนั้น ความรู้สึกนั้น…จี่อู๋จิ้วสาบานได้เลย เขามีชีวิตอยู่มายี่สิบปี  

ของที่เคยนำเข้าปากล้วนแล้วแต่เป็นของชั้นดี ทว่าไม่มีสิ่งใดจะทัดเทียมกับ 

รสชาติยอดเยี่ยมในยามนี้ได้เลย
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เขารู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น พลางหอบจนเป่าลมหายใจร้อนผ่าวรด 

ใบหน้านางจนใบหน้าของนางแดงก่ำ

แม้ว่าทั้งคู่จะถูกจับมัด ขยับเขยื้อนก็กินแรงอย่างยิ่ง เพียงแค่ดีดดิ้น 

ไปมา แต่ละคนต้องแหงนคอขึ้น เหมือนกับมัจฉาที่หยุดหายใจในเร็ววัน  

อยากได้น้ำพุที่หวานชุ่มคอจากอีกฝ่าย

ผ่านไปเพียงชั่วครู่ กุ้งนางก็เปลี่ยนเป็นมัจฉาจุมพิตกัน

จี่อู๋จิ้วพลันเข้าใจอะไรที่เรียกว่า  ‘สามีภรรยาทะเลาะกันหัวเตียง คืนดี 

กันที่ปลายเตียง’ แล้ว และยังเข้าใจอีกอย่างหนึ่งด้วยว่า ชั่วชีวิตนี้เขาคงได้อยู ่

ในกำมือของเย่เจินเจินเสียแล้ว

เมื่อตอนกลางวันโกรธมากปานนั้น ชั่วขณะนี้กลับมลายหายไปราว 

หมอกควัน เขาเห็นนางถูกเขาจูบเสียจนพวงแก้มแดงระเรื่อ ประกายหยดน้ำ 

ในแววตา ดวงตาหงส์หรี่ลงเล็กน้อย ไม่มีท่าทางน่าเกรงขามเช่นปกติ เหลือ 

เพียงแต่ภาพนุ่มนวลน่ารัก นางที่เป็นเช่นนี้ ไม่ว่าเขาจะย้ำเตือนตัวเองอย่างไร 

ก็โกรธไม่ลง เหลือแค่ความรักทะนุถนอม

ยามนีค้นทัง้สองพยายามแลว้ สดุทา้ยเอนพงิตำแหนง่เดยีวกนั รา่งกาย 

แนบชิด ท่วงท่าเช่นนี้ถึงกับทำให้มือเท้าทั้งสี่ดูประหลาด ทว่าหัวใจแนบชิด 

จี่อู๋จิ้วยกคางเล็กน้อย ถูไถกับหน้าของเย่เจินเจินไปมา เผยยิ้ม “ยัง 

โกรธอยู่หรือไม่”

“หม่อมฉันไม่ได้โกรธสักหน่อย” เย่เจินเจินกล่าวประชดเขา “แต่ 

พระองค์ดูจะโกรธอยู่ไม่ใช่น้อย  ๆ  เลย”

“ข้าก็…ไม่ได้โกรธเสียหน่อย”

“งั้น…หม่อมฉันรู้สึกว่าต้องขอพระราชทานอภัยที่เข้าใจพระองค์ผิดไป”  

เย่เจินเจินกล่าว

“เอ๊ะ?”

“แม้จะทรงไปหอคณิกา ทว่าต้องมีสาเหตุอะไรแน่”

หัวใจของจี่อู๋จิ้วร้อนวูบวาบ ถามว่า “ไยถึงกล่าวเช่นนี้เล่า”

“หม่อมฉันก็ไม่รู้ แต่หม่อมฉันรู้สึกได้นะ พระองค์คงไม่ไปหาหญิงสาว 
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แบบนั้นหรอก” พอนึกถึงแววตาสิ้นหวังและเจ็บช้ำของจี่อู๋จิ้วเมื่อตอนกลางวัน  

เย่เจินเจินก็หวาดหวั่นหัวใจ

“เจ้าพูดถูก ข้าไปที่นั่น…เป็นเพราะเรื่องอื่นจริง  ๆ”

“ดังนั้น…ขอโทษนะ”

“ไม่เป็นไร ข้าหวังเพียงว่า หลังจากนี้เจ้าจะเชื่อใจข้า อย่าได้สงสัย 

ในตัวข้าอีก”

“อืม” เย่เจินเจินรับปากแล้ว พลันนึกขึ้นมาได้อีกเรื่องหนึ่ง “เช่นนั้น… 

เพราะอะไรพระองค์ถึงต้องตามสืบเรื่องของหลีโหยวด้วย”

จี่อู๋จิ้วชะงักไปครู่หนึ่ง “เจ้าคิดจะขัดขวางข้า?”

“ไม่ใช่ หม่อมฉันอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไร หากทรงมีเหตุผลของ 

พระองค์ ไม่บอกก็ไม่เป็นไรหรอก”

จี่อู๋จิ้วเห็นนางเป็นเช่นนี้ รู้สึกซึ้งใจเล็กน้อย จึงไม่ได้ปิดบัง “ตั้งแต่ 

ครั้งแรก ข้าก็รู้สึกสงสัยว่าเขาเป็นสายลับของแคว้นศัตรู ทว่ายามนี้ยิ่งตามสืบ  

ยิ่งรู้สึกว่าฐานะของเขาดูลึกลับ ขณะนี้ข้ายังตามสืบที่มาที่ไปของเขาได้ไม่ 

ชัดเจนเลย”

เย่เจินเจินรู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง “น่าแปลก แต่หม่อมฉันดูแล้ว เขา 

ไม่เหมือนคนชั่วเลย”

จี่อู๋จิ้วไม่คิดเช่นนั้น “ใบหน้าคนชั่วก็มิได้เขียนตัวอักษรสองตัวว่า  

‘คนชั่ว’  เอาไว้เสียหน่อย”

“ช่างเถิด ไม่พูดเรื่องนี้แล้ว งั้นพูดถึงสหายเก่าคนนั้นของพระองค์ 

ให้หม่อมฉันฟังหน่อย”

จี่อู๋จิ้วนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง “สหายเก่าคนใด”

“ก็คนนั้น…เซียงหรูกู้”

“อืม ตอนที่ข้าอยู่ตำหนักบูรพา ข้างกายมีนางกำนัลนามว่า  ‘เซียงหรู’  

พอเห็นแผ่นป้ายชื่อร้านนั่นจึงนึกถึงนางขึ้นมาได้”

“ต่อมาเล่า”

“ต่อมานางก็ตาย”



38

ฮ อ ง เ ฮ า ผู้ ไ ร้ คุ ณ ธ ร ร ม ๒

“จบแล้ว?”

“จบแล้ว”

“…”

เย่เจินเจินเตรียมจะได้ฟังเรื่องซาบซึ้งสะเทือนจิตใจจนต้องหลั่งน้ำตา  

แต่กลับคาดไม่ถึงจะถูกคำพูดห้วน  ๆ  สั้น  ๆ  ตัดจบ จึงได้ไล่เลียงถามต่อว่า  

“แล้วนางตายอย่างไร”

“พ่อของนางรับสินบนจึงถูกเนรเทศ เสด็จแม่ทรงประทานความตาย 

ให้นาง ขณะนั้นข้าเป็นแค่องค์รัชทายาท อายุยังน้อย มิทันระวัง มิอาจ 

ปกป้องนางได้” จี่อู๋จิ้วขณะกล่าวพลางถอนหายใจเบา  ๆ 

“เช่นนั้นตอนนี้พระองค์ทรงคิดถึงนางหรือไม่”

“ในใจของข้ามีเรื่องมากมาย เกรงว่าไม่มีเวลามาคิดถึงนางหรอก  

ถึงอย่างไรนางก็เป็นคนของข้า ค่อนข้างทำงานดี ถูกใจข้ามาก แต่ในที่สุด 

ก็ไม่สามารถปกป้องนางได้ รู้สึกละอายใจยิ่งแล้ว”

เป็นครั้งแรกที่เย่เจินเจินได้ยินจี่อู๋จิ้วพูดเปิดใจเช่นนี้ ทำให้รู้สึกอยาก 

ใกล้ชิดมากขึ้น พอนางนึกถึงไทเฮาที่ทรงจัดการคนคุ้นเคยผู้อยู่ข้างกายจี่อู๋จิ้ว 

มานานแล้วขึ้นมาก็อดรู้สึกกระต่ายตาย จิ้งจอกเศร้า๘ ขึ้นมามิได้ โพล่งถามว่า  

“หากหม่อมฉันถูกไทเฮา…”

จี่อู๋จิ้วไม่อยากได้ยินวาจาที่กล่าวต่อ พลันปิดปากนางไว้ เห็นดวงตา 

ทั้งคู่ของนางตื่นตะลึง เขาแลบลิ้นเลียมุมปากนางก่อนจะปล่อยนาง แล้วเอ่ยว่า  

“ไม่มีทาง ข้าจะไม่ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นกับเจ้าเด็ดขาด”

เย่เจินเจินหลุบตาลงต่ำ ไม่รู้ว่าสมควรเชื่อคำพูดนี้หรือไม่ ไทเฮาเป็น 

เสด็จแม่แท้  ๆ  ของจี่อู๋จิ้ว เขาจะทำอย่างไรกับนางได้

คนทั้งสองพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะนอนหลับไป วันต่อมา ฟ้า 

เริ่มสว่าง ด้านนอกมีเสียงเจี๊ยวจ๊าวดังขึ้นคำรบหนึ่งจนทำให้จี่อู๋จิ้วสะดุ้งตื่น  

เขาลืมตาขึ้น เห็นเย่เหลยถิงเดินเข้ามาในเรือนพัก พลางแก้เชือกที่มัดไว้ 

 ๘ หมายถึง ร่วมโศกเศร้า เป็นทุกข์ร้อนกับชะตากรรมของพรรคพวกเดียวกัน
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บนร่างเขา 

จี่อู๋จิ้วบีบนวดมือที่เป็นเหน็บชา พร้อมทั้งช่วยแก้เชือกให้เย่เจินเจิน 

ไปด้วย หลังจากแก้มัดเสร็จยังไม่เห็นนางตื่น เขาจึงช่วยบีบนวดมือและเท้า 

ให้นางเบา  ๆ 

“การศึกเป็นอย่างไรบ้าง” จี่อู๋จิ้วเอ่ยปากถาม มือเขายุ่งเป็นระวิง มิได ้

มองเย่เหลยถิง แววตาอ่อนโยนดุจดั่งขนนกล้วนอยู่ที่บนตัวของเย่เจินเจิน

“เพราะได้พระบารมีของฝ่าบาท พอชักธงรบก็ชนะศึกพ่ะย่ะค่ะ”

ไม่เพียงแค่ชักธงรบก็ชนะศึก ยังเป็นไปตามคาดการณ์ของจี่อู๋จิ้วทุก 

ประการ ทหารม้าของเผ่าหนี่ว์เจินตื่นตระหนกกับปืนผาหน้าไม้และทหารราบ 

ที่โจมตีพร้อมกันจนต้องเผ่นหนีกลับไปตำบลหย่งชาง ระหว่างทางพบการซุ่ม 

โจมตีถึงสองครั้ง สามสนามรบ ทหารม้าห้าพันนายของเผ่าหนี่ว์เจินแทบจะ 

ถูกกวาดล้างไปทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นอาเค่อตุนยังถูกตัดศีรษะด้วยฝีมือของ 

ลู่หลี

จี่อู๋จิ้วฟังจบพลันรู้สึกอารมณ์ดียิ่ง  แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกอิจฉา  

ดูเอาเถิด มีคนถูกจับมัดอยู่ในค่ายทหาร แต่ก็มีคนไปออกรบแล้วชนะศึก 

อย่างปาฏิหาริย์ คนเปรียบกับคน โมโหตายเลย๙

ต่อมาก็เป็นการปูนบำเหน็จ ลู่หลีสามารถตัดศีรษะของทหารฝ่ายศัตรู 

ได้ แน่นอนว่าเป็นผลงานชั้นยอด แต่ก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อย ทั้งค่ายทหาร  

ไม่มีผู้ใดรู้จักอาเค่อตุนแม้แต่ผู้เดียว ใครจะไปรู้ว่าศีรษะที่เขาหิ้วกลับมานี้... 

เป็นศีรษะของผู้ใด…

ขนุพลสองสามนายยนืลอ้มศรีษะหนึง่อยา่งหมดปญัญา พอไดย้นิเรือ่งนี ้ 

จี่อู๋จิ้วก็สาวเท้าเดินเข้าไปลูบศีรษะที่โกนผมจวนจะเกลี้ยงนั้น แล้วกล่าวว่า  

“เป็นอาเค่อตุนอย่างไม่ต้องสงสัย”

“รู้ได้อย่างไร”

“ตอนที่อาเค่อตุนเกิด กะโหลกศีรษะปูดนูนขึ้นเป็นก้อน เรื่องนี้คนใน 

 ๙ อุปมาว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได ้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้
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ชนเผ่าเล่าต่อ  ๆ  กันมาว่าเป็นเรื่องลี้ลับน่าพิศวง ไม่ถือว่าเป็นความลับอะไร”

หลังจากฟัง ทุกคนต่างรู้สึกนับถือเลื่อมใสและละอายใจ ดูเหมือนว่า  

ฝ่าบาทคงศึกษามาก่อนแน่ เมื่อหันกลับมามองตัวเองแล้วช่างโง่เง่าเต่าตุ่น

วันถัดมาก็ไม่แตกต่างจากไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ แม้ว่าคนทั้งหมดต่างก็ 

ยอมรับว่าฝ่าบาททรงเก่งกล้าสามารถ มีอำนาจบารมี น่าเกรงขาม แต่หาก 

อยากไปแนวหน้า ไม่มีทาง!

เนื่องด้วยกลัวบรรพบุรุษน้อยสององค์จะหุนหันพลันแล่น เย่เหลยถิง 

จึงทุ่มสุดตัว พอเผชิญกับศึกสงครามน้อยใหญ่ เอาไว้ค่อยมาถกกันทีหลัง  

ขอหาทางจับมัดคนก่อน

เนื่องด้วยมีจี่อู๋จิ้วคอยเป็นฝ่ายวางแผนอยู่ เบื้องหลัง  เขาจึงได้รับ 

สมญานามอีกหนึ่งนามว่า ผู้หยั่งรู้

อาเอ่อร์ฮาถูกลัดกลุ้มยิ่งนัก เขายกย่องตัวเองว่าเป็นเทพสงคราม แม้ว่าจะ 

หลงตัวเองไปบ้าง ทว่าก็มีความสามารถอย่างแท้จริง เขารู้จักหลักการที่ว่า  

‘รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง’  ดี ฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเรื่องครั้งนี้ก็ได้ 

ตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการทำศึกของเย่เหลยถิง  ผู้บัญชาการทัพของ 

แคว้นต้าฉีเพื่อคิดหาทางรับมือ ดังนั้นเขาเข้าใจว่าทำศึกกับแคว้นต้าฉีครานี้  

แม้ไม่ได้ชัยถึงแปดส่วน  อย่างน้อยคงได้ชัยไม่ต่ำกว่าห้าหกส่วน  แต่เขา 

กลับคาดไม่ถึง เมื่อก่อนเย่เหลยถิงจะสั่งทหารลงมือรวดเร็วประหนึ่งอสุนีบาต 

เปลี่ยนมาเป็นผีสางเทวดามิอาจคาดเดา เขาลื่นเหมือนปลาเลนจริง  ๆ อีกทั้ง 

เหมือนหมาจิ้งจอกที่มีแผนการอันแยบยลเต็มท้อง ช่างเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว  

เอาเปรียบอย่างหน้าด้าน  ๆ 

นี่ใช่เย่เหลยถิงจริง  ๆ  รึ มารดามันเถอะ นี่จูเก๋อเลี่ยง๑๐  ฟื้นคืนชีพ 

กลับมาเกิดในร่างเย่เหลยถิงหรืออย่างไร

หลังจากรอสายลับส่งรายงานข่าวกลับมา ในรายงานบอกว่าทหาร 

 ๑๐ หรือจูกัดเหลียง มีชื่อทางการว่าข่งหมิง (ขงเบ้ง)
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ทัพต้าฉีมีกุนซือที่ยอดเยี่ยมผู้หนึ่ง ล้วนแล้วแต่เป็นเขาที่เสนอแนะแผนการรบ 

ให้เย่เหลยถิง อาเอ่อร์ฮาถูเพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง ทว่าถึงแม้จะรู้ความจริงแล้ว แต ่

ก็ยังไม่รู้จะใช้วิธีการใดรับมือกับอีกฝ่ายดี ทหารม้าห้าหมื่นนายถูกกำจัด 

ไปแล้วสองหมื่นนาย ส่วนฝ่ายแคว้นต้าฉี จำนวนคนบาดเจ็บล้มตายมิอาจ 

เทียบเท่าเขา ทว่าอีกฝ่ายได้สูญเสียทหารราบ ทหารราบมีหรือจะสู้ทหารม้าได้!

อาเอ่อร์ฮาถูจู่  ๆ  ก็มีความคิดจะถอยทัพ

ไม่ได้! เขานำทหารมามากมายปานนี้ เจอเรื่องเสียเปรียบเพียงเล็กน้อย 

ก็คิดจะถอยหนี แล้วจะมีหน้าไปพบใครได้อย่างไร จะได้รับการนับถือได้ 

อย่างไร เขามีแผนยึดครอง ตั้งตนเป็นใหญ่ ไม่อาจจะล้มเลิกแผนการนี้ 

กลางคันได้!

ครั้นแล้วอาเอ่อร์ฮาถูก็สั่งการลงไป  เขาให้ญาติผู้น้องนำทหารม้า 

จำนวนสองหมื่นนายไปรอเขา ณ ที่แห่งหนึ่ง เขาจะเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหม่  

เปลี่ยนมาใช้วิธีการแบ่งรับแบ่งสู้มารับมือกับแผนการเจ้าเล่ห์ของแคว้นต้าฉี

จี่อู๋จิ้วได้ยินรายงานการรบก็รู้ได้ว่าอาเอ่อร์ฮาถูดูร้อนใจขึ้นมาบ้างแล้ว พอ 

รบีรอ้น ผูท้ีฉ่ลาดทีส่ดุกอ็าจจะพลาดพลัง้ได้ เขาเขา้หารอืกบันายทหารระดบัสงู 

อีกสองสามนาย อาเอ่อร์ฮาถูปรารถนาจะชนะศึกในเร็ววัน ขวัญกำลังใจของ 

กองทัพทหารเผ่าหนี่ว์เจินกำลังสั่นคลอน จึงถึงเวลาชี้ชะตาตัดสินแล้ว 

ศึกชี้ชะตาได้เลือกสถานที่รกร้างว่างเปล่าไว้ที่หนึ่ง ห่างจากค่ายทหาร 

ไปสิบลี้ ก่อนเคลื่อนทัพ เย่เหลยถิงได้จับจี่อู๋จิ้วกับเย่เจินเจินมัดไว้ในเรือนพัก 

ตามปกติ แล้วสั่งให้คนมาเฝ้าอยู่ด้านนอก เพราะเรื่องเช่นนี้เคยเห็นจนชินชา 

ดังนั้นคนเฝ้าจึงได้หละหลวมคลายความระมัดระวังอยู่บ้าง แม้แต่องครักษ์ลับ 

ที่ผลัดเปลี่ยนเวรมาเฝ้ายามบนหลังคายังปฏิบัติหน้าที่อย่างหย่อนยาน

ในเรือนพัก  เนื่องจากเป็นห่วงว่ามือเท้าของพวกเขาจะเป็นเหน็บ  

เย่เหลยถิงจึงจับเย่เจินเจินกับจี่อู๋จิ้วมัดไว้กับเก้าอี้ของเรือนพัก  แม้แต่จะ 

จูบกันยังทำมิได้ จี่อู๋จิ้วรู้สึกหงุดหงิดใจยิ่งนัก

เย่เจินเจินสวมแหวนทับทิมไว้บนนิ้ววงหนึ่ง ยามนี้นางค่อย  ๆ งอนิ้วมือ  
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ด้านล่างอัญมณีมีใบมีดเล็ก ๆ ยื่นออกมา นางขยับซ้ายขยับขวาไปมา ใช้ใบมีด 

เล็กตัดเชือก

จี่อู๋จิ้วไม่รู้ว่านางกำลังทำอะไรอยู่ เห็นนางขยับกายอยู่ไม่นิ่งอยู่ครู่หนึ่ง  

จึงถามว่า “เจ้าคันรึ”

“อืม หม่อมฉันถู ๆ สักหน่อย เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว” เย่เจินเจินตอบกลับไป

“น่าจะเป็นยุงหรือแมลง จะให้ตามแพทย์ทหารเอายามาให้เจ้าดี หรือว่า 

จะซื้อพวกกำยานมาจุดไล่แมลงดีล่ะ”

“อืม”

จี่อู๋จิ้วเห็นสีหน้านางดูร้อนรนก็คิดจะตามคนมาเกาให้นางสักหน่อย  

พอคิดว่าจะมีชายอื่นมาสัมผัสแตะต้องนาง  เขาพลันขมวดคิ้วไม่รู้จะทำ 

อย่างไรดี เมื่อเห็นร่างกายของเย่เจินเจินดูโล่ง  ๆ  ยืดสองแขนออก

“เจ้า…”

“จุ๊ ๆ...” เย่เจินเจินทำสัญญาณมือห้ามส่งเสียงแก่เขา “รอสักครู่ เดี๋ยว 

หม่อมฉันจะแก้เชือกให้พระองค์ พวกเราค่อยหลบออกไปพร้อมกัน” ขณะนาง 

พูดก็คลายเชือกที่มัดตรงเอวและขาของตัวเองออก

จี่อู๋จิ้วรอให้นางมาแก้เชือกให้ตัวเองอย่างว่าง่าย ใครจะนึกว่านางจะใช ้

รองเท้าผ้าข้างหนึ่งมาอุดปากเขา

“อือ  ๆ....” จี่อู๋จิ้วเองก็คาดไม่ถึง

“ฝ่าบาท หม่อมฉันจะให้พระองค์ไปออกรบได้อย่างไร” เย่เจินเจิน 

กล่าวด้วยรอยยิ้ม นางนำเชือกเมื่อครู่นี้เอามามัดร่างเขาอีกรอบหนึ่ง เมื่อ 

กระทำการเสร็จ นางก็ประคองใบหน้าของเขาแล้วหอมแก้มหนัก  ๆ  ทีหนึ่ง  

ใบหน้าของจี่อู๋จิ้วที่ถูกนางหอมก็แดงเรื่อขึ้นมาเล็กน้อย ก่อนที่ใบหน้าจะซีด 

ขาวขึ้นด้วยความโกรธเพราะเห็นนางดูสนุก

“อือ  ๆ  ๆ!!!”

เย่เจินเจินค่อย  ๆ  ย่องไปผลักบานหน้าต่างด้วยฝีเท้าแผ่วเบา ก่อนจะ 

หันหน้าคลี่ยิ้มสดใส “รอข้ากลับมานะ” ยามที่พูดก็พลิ้วกายออกไป

จี่อู๋จิ้วขยับดีดดิ้นอย่างร้อนรน นัยน์ตาแดงก่ำ แต่ก็ไร้ผล ได้เพียงแค ่
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นั่งรออยู่บนเก้าอี้อย่างร้อนใจ รอให้นางกลับมา

การรอครั้งนี้เป็นการรอที่ยาวนานที่สุดในชั่วชีวิตนี้ของจี่อู๋จิ้วเลย
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จี่อู๋จิ้วรออยู่ในเรือนพักอย่างห่อเหี่ยวจนพลบค่ำ
เย่เหลยถิงยกทัพพร้อมกับนำชัยชนะกลับมา เผ่าหนี่ว์เจินได้แบ่งกำลัง 

สำคัญยกรี้พลหนีออกเป็นสองสาย ได้แก่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยามที่เขาสาวเท้าเข้าเรือนพักของค่ายทหาร เห็นจี่อู๋จิ้ว 

เพียงแค่คนเดียว อดที่จะถามมิได้ว่า “ฮองเฮาเล่า”

“เย่เจินเจินเล่า”

สองเสียงดังขึ้นพร้อมกัน เย่เหลยถิงรู้สึกท่าไม่ดีแล้ว รีบแก้เชือกให้ 

จี่อู๋จิ้วทันใด จี่อู๋จิ้วไม่เสียเวลาอธิบายกับเขา รีบออกไปตามหาเย่เจินเจิน 

ทั่วทุกที่ ทว่าก็ไม่มีผู้ใดเห็นนาง ในจำนวนทหารที่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่มีนาง

จี่อู๋จิ้วพลันรู้สึกเหมือนแมลงวันไร้หัว  พบคนก็ถาม ถามคนหนึ่ง  

สีหน้ายิ่งซีดขาวขึ้นอีกหนึ่งส่วน เย่เหลยถิงเห็นสีหน้าเขาซีดขาวจนน่าตกใจ  

ร้อนรนเสียจนหน้าผากชุ่มไปด้วยเหงื่อ คิดอยากเข้าไปขวางเขาแล้วกล่าว 



45

จิ๋ ว เ สี่ ย ว ชี

ปลอบใจเขา “ยามนี้ค่อนข้างชุลมุน ไม่แน่ว่าพระนางอาจจะปะปนอยู่กองใด 

สักกอง อีกครู่คงกลับมาหาพระองค์แล้ว”

“ไม่หรอก  หากนางอยู่จริงจะต้องกลับมาโอ้อวดต่อหน้าข้าก่อน”  

จี่อู๋จิ้วตอบอย่างหวาดหวั่น สลัดเย่เหลยถิงออกไปได้ก็ไปถามคนอื่นว่าเห็น 

แม่ทัพเจินหรือไม่

นายทหารนายหนึ่งเผลอพลั้งปากตอบไปว่า “พวกเราไม่เห็นท่านแม่ทัพ 

เจินกันเลย เกรงว่าเขาจะสละชีพเพื่อชาติเสียแล้ว…”

นี่ถือว่าเป็นการคาดเดาที่สมเหตุสมผลมากที่สุด ทว่ากลับไม่มีผู้ใด 

กล้าพูดออกมา

จี่อู๋จิ้วจ้องมองนายทหารนายนั้นเขม็ง จ้องมองเสียจนเขาขนลุกแล้ว 

หันร่างวิ่งหนีไป

เย่เหลยถิงเห็นอาการเขาดูผิดปกติอยู่บ้างจึงได้เรียกตัวลู่หลีมา ทั้ง 

ค่ายทหาร คนที่สามารถรับมือกับจี่อู๋จิ้วได้คงมีแค่ลู่หลีเพียงคนเดียว ลู่หลี 

ยังมิทันได้เปลี่ยนเสื้อเกราะที่ย้อมไปด้วยโลหิต จี่อู๋จิ้วที่ได้กลิ่นคาวเลือด 

เหม็นคลุ้งจากทั่วร่างเขาก็แทบจะคลุ้มคลั่งแล้ว ลู่หลีจึงต้องรีบพิชิตเขาให้ได้ 

ก่อนที่เขาจะคลุ้มคลั่งด้วยการสับด้วยสันมือ จี่อู๋จิ้วก็สลบเหมือดในทันใด

เนื่องจากผลาญพลังงานไปมาก จี่อู๋จิ้วสลบหมดสติไปจนถึงตอนบ่าย 

ในวันถัดมาแล้วค่อยฟื้นขึ้นมา เย่เหลยถิงนั่งอยู่ริมเตียงของเขา เห็นเขา 

ลืมตา ไม่รอให้เขาเอ่ยปากก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นมาก่อนประโยคหนึ่งว่า “เจินเจิน 

ยังมีชีวิตอยู่พ่ะย่ะค่ะ”

จี่อู๋จิ้วพลันระบายลมหายใจอย่างโล่งอกคราหนึ่ง ดวงตาเปล่งประกาย 

เจิดจ้ามากขึ้น เขาลุกขึ้นนั่ง รับน้ำสะอาดจากเย่เหลยถิงมาชามหนึ่ง ดื่มน้ำ 

ไปประมาณครึ่งชาม 

เย่เหลยถิงเห็นเขาฟื้นกลับมาเป็นปกติแล้วจึงวางใจลงบ้าง เขาสั่ง 

กำชับให้คนนำอาหารเข้ามาส่ง จี่อู๋จิ้วไม่มีความอยากอาหาร กลืนไปได้ไม่กี่คำ 

ก็มองเย่เหลยถิง

เย่เหลยถิงกล่าวว่า “ทรงวางพระทัยเถอะ เจินเจินมีพลังฝีมือไม่เลว  



46

ฮ อ ง เ ฮ า ผู้ ไ ร้ คุ ณ ธ ร ร ม ๒

ไม่มีทางจะได้รับบาดเจ็บจากการรบได้ง่าย  ๆ  กระหม่อมให้เหล่าพี่น้อง 

กองพลทหารที่ห้าออกไปเก็บศพในสนามรบเมื่อวานนี้ เกรงว่าตอนกลางคืน 

จะมองเห็นได้ไม่ชัดนักจึงให้ไปตรวจดูตอนกลางวันอีกครั้งก็ยังไม่พบนาง  

พูดได้ว่านางสมควรจะยังมีชีวิตอยู่ แค่ยังไม่ได้กลับมา ฉะนั้นแล้ว ถ้า 

ไม่เดินหลงทาง อาจจะ…ถูกจับตัวไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

“ถึงแม้จะเดินหลงทางจริง แต่นานปานนี้ สมควรจะพากลับมาได้แล้ว”  

จี่อู๋จิ้วตรัส

“ดังนั้น…”

“ดังนั้นนางคงถูกจับตัวไปแล้ว” จี่อู๋จิ้วถอนหายใจ “เมื่อวานข้าเสีย 

กิริยาแล้ว”

“เป็นเพราะทรงวิตกกังวลเลยเผลอเสียกิริยาพ่ะย่ะค่ะ”

จี่อู๋จิ้วครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่า “ไม่ถูกต้อง ปกติการจับเชลยศึก 

ควรเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ชนะศึกกลับมา เมื่อวานเผ่าหนี่ว์เจินถูกตีแตก 

พ่ายแพ้ยับเยิน ตัวเองยังวิ่งหนีแทบไม่ทัน เหตุใดยังพยายามจะจับเชลย 

คนหนึ่งไปให้ได้ด้วยเล่า”

“เรื่องนี้กระหม่อมก็สงสัยเช่นกัน” เย่เหลยถิงทูลตอบ

พวกเขาเป็นคนฉลาดด้วยกันทั้งคู่ ยามนี้ไม่จำเป็นต้องมาอธิบายให้ 

มากความ คำอธิบายมีเพียงอย่างเดียว เชลยผู้นี้มีค่าในการใช้ประโยชน์พอ

คิดได้ถึงตรงจุดนี้ จี่อู๋จิ้วก็คลายใจลงเล็กน้อย สำหรับเชลยที่มีค่า  

อีกฝ่ายไม่น่าจะทำร้าย ทว่าพอคิดขึ้นมาได้ว่าหญิงสาวที่งดงามนางหนึ่งตกอยู ่

ในน้ำมือของฝ่ายข้าศึก ใจที่เพิ่งคลายลงก็กลับมากระตุกอีกครา

จี่อู๋จิ้วหลับตาลง นึกย้อนไปถึงการแต่งกายของเย่เจินเจินเมื่อคืนวาน  

นางสวมเสื้อเกราะ อีกทั้งยังผูกผ้าพันคอ ดูรูปโฉมภายนอกแล้วไม่น่าจะมี 

ผู้ใดสงสัย

ได้โปรด อย่าให้ฝ่ายตรงข้ามมองนางออกว่าเป็นสตรีเลย เจินเจิน

หรือบางทีอีกฝ่ายจะรู้อยู่แล้วว่านางเป็นฮองเฮา เช่นนี้คาดการณ์ว่า 

พวกมันคงไม่กล้าแตะต้องนาง
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ฉะนั้นหากเย่เจินเจินเป็นอะไรไปแม้แต่เพียงนิด ข้าจะนำทัพไปถล่ม 

เผ่าหนี่ว์เจินด้วยตัวเอง จี่อู๋จิ้วครุ่นคิด ดวงตาฉายประกายความโหดเหี้ยม 

ขึ้นมาวูบหนึ่ง

เย่เหลยถิงเห็นสายตาเขาดูแปลกไป เข้าใจว่าเขาจะเสียสติอีก จึงรีบ 

ทูลถามว่า “เช่นนั้นพวกเราควรทำอย่างไรดีพ่ะย่ะค่ะ”

จี่อู๋จิ้วเหลือบมองเขา “ท่านไปเอาแผนที่มา แล้วบอกการจัดตำแหน่ง 

วางกำลังพลของเผ่าหนี่ว์เจินเมื่อคืนวานให้ข้า รวมถึงทางที่พวกมันใช้หลบหนี”

เย่เหลยถิงให้ลู่หลีนำแผนที่มาให้ที่ห้อง เย่เหลยถิงกางแผนที่ลงตรง 

เบื้องหน้าจี่อู๋จิ้ว พลางชี้เขตหนึ่งที่อยู่นอกเมืองกว่างหนิง พร้อมกล่าวว่า  

“ทัพใหญ่ของเผ่าหนี่ว์เจินแบ่งกำลังออกเป็นสามทางอยู่ตรงจุดนี้ จุดนี้ จุดนี้  

และเผชิญกับทัพของกระหม่อม หลังจากการสู้รบอย่างดุเดือด ทัพซ้าย 

หลบหนีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทัพกลางกับทัพขวาหนีไปทางทิศ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ”

จี่อู๋จิ้วมองแผ่นที่ ตรัสว่า “เจินเจินเดินทางออกจากค่ายทหาร คิดว่า 

น่าจะเข้าร่วมอยู่ในทัพแนวหน้า ไม่น่าจะเดินไปไหนไกล ทัพแรกที่นางต้อง 

เผชิญสมควรจะเป็นทัพซ้ายของข้าศึก หากโดนจับตัวไป คงต้องเป็นทหาร 

ทัพซ้ายจับตัวไปอย่างแน่นอน”

เย่เหลยถิงทูลว่า “กระหม่อมจะนำทหารไปรุกไล่โจมตีก่อนเพื่อช่วย 

ฮองเฮากลับมา”

“ไม่” จี่อู๋จิ้วส่ายหน้าไปมา “ท่านต้องนำคนไปไล่ล่าอาเอ่อร์ฮาถู”

เย่เหลยถิงรู้สึกไม่เข้าใจอยู่บ้าง

จี่อู๋จิ้วเอ่ยอธิบายว่า “ท่านเคยเจอแล้ว อาเอ่อร์ฮาถูคนผู้นี้สร้างชื่อ 

ตั้งแต่เยาว์วัย ยกทัพจับศึกทั่วทุกสารทิศมายี่สิบกว่าปี มิเคยพ่ายแพ้มาก่อน  

คนเยี่ยงนี้ย่อมต้องถือดีนัก คราวนี้เขาเสียท่าพลาดพลั้งในน้ำมือของพวกเรา  

จะยินดีได้อย่างไร ตามรายงานลับเมื่อสองวันก่อน ญาติผู้น้องของอาเอ่อร์- 

ฮาถูนำทหารฝีมือดีสองหมื่นนายมาช่วยรบ อาเอ่อร์ฮาถูยามนี้ไหนเลยจะมี 

ความคิดว่าพ่ายแพ้แล้วหนีได้”
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“ความหมายของพระองค์คือ…”

“ความหมายของข้าคือ เขาต้องพยายามคิดหาทางจู่โจมกลับ  พูด 

อีกอย่างก็คือ เผ่าอูหลานรับคำสั่งจากเขา คาดว่าต้องบุกจี้โจว นี่ถือว่าเป็น 

โอกาสอันดีของอาเอ่อร์ฮาถู” จี่อู๋จิ้วค่อย  ๆ  ลากนิ้วชี้ตามเส้นทางหลบหนี 

ของอาเอ่อร์ฮาถู ก่อนจะหยุดที่ตำแหน่งหนึ่ง “พวกท่านดูสิ ปากทางภูเขานี้ 

เหมาะเป็นสถานที่ซุ่มโจมตียิ่งนัก อาเอ่อร์ฮาถูเป็นคนฉลาด หากจู่โจมกลับ 

ไม่สำเร็จก็สามารถหลบมาซ่อนตัวในที่แห่งนี้ได้แล้วซุ่มโจมตี”

ดวงตาของเย่เหลยถิงเปล่งประกายขึ้นวูบหนึ่ง “เช่นนั้นพวกเราใช้ 

แผนซ้อนแผนซุ่มโจมตีกำจัดเขา”

จี่อู๋จิ้วพยักหน้าเห็นพ้อง “ฉะนั้นแล้วต้องลำบากท่านไปสักระยะหนึ่ง  

ข้าจะรอท่านหิ้วศีรษะของอาเอ่อร์ฮาถูกลับมาพบข้า”

“แล้วทางด้านฮองเฮานั้น…”

จี่อู๋จิ้วหรี่ตาลงน้อย  ๆ “ผู้หญิงของข้า ข้าต้องเป็นคนไปช่วยเอง”

เย่เหลยถิงแม้จะเข้าใจความรู้สึกของจี่อู๋จิ้ว แต่มิอาจเห็นชอบวิธีการ 

ของจี่อู๋จิ้วได้ คราวนี้จี่อู๋จิ้วกลับดื้อดึงยิ่งนัก ไม่ว่าเย่เหลยถิงจะคัดค้าน 

อย่างไรก็ไร้ผล สุดท้ายมีพระราชโองการลงมาโดยตรง เย่เหลยถิงจึงมิอาจ 

ขัดพระบัญชาได้ พูดจริง  ๆ  แล้วไม่กี่วันก่อนเขาสามารถมัดจี่อู๋จิ้วได้อย่าง 

ราบรื่นก็เป็นเพราะจี่อู๋จิ้วยังไว้หน้าเขา ฮ่องเต้องค์นี้เป็นคนมีเหตุผล ทว่า 

เวลานี้ภรรยาถูกลักพาตัวไป จะให้เขาทนอยู่เฉยได้อย่างไร 

เย่เหลยถิงจนปัญญาจึงได้แต่มอบทหารฝีมือดีให้จี่อู๋จิ้วสองหมื่นนาย  

ทว่าจี่อู๋จิ้วต้องการหนึ่งหมื่นนายเท่านั้น แค่ไล่ตามทหารหนีทัพไม่กี่พันนาย  

หนึ่งหมื่นนายก็เพียงพอแล้ว เขามิอาจไปช่วยเย่เจินเจินแล้วไม่แยแสสงคราม 

ที่จะเกิดขึ้นในเหลียวตงได้

ทว่าจี่อู๋จิ้วรับปากจะให้ลู่หลีติดตามไปด้วย เย่เหลยถิงถึงได้วางใจลง 

เล็กน้อย พลางกำชับลู่หลีครั้งแล้วครั้งเล่าว่าต้องคุ้มครองจี่อู๋จิ้วให้ดี 

จี่อู๋จิ้วไม่อาจทนรอจนถึงพรุ่งนี้ได้ วันเดียวกันนี้จึงได้ยกทัพทหารม้า 

หนึ่งหมื่นนายออกไป ยามนี้ใกล้จะพลบค่ำแล้ว เบื้องหน้าคือดวงอาทิตย์ 
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สีแดงที่เริ่มคล้อยไปทางทิศตะวันตกแล้ว แสงสีทองสาดส่องไปบนแผ่นดิน  

ป่ารกร้างว่างเปล่า ลมบูรพาช่วยหนุนนำ ภายใต้ธงรบโบกสะพัด ทหาร 

หนึ่งหมื่นนายเดินทัพบุกไปข้างหน้าอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ประดุจแสงตะวัน 

ที่สาดส่อง พวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงภารกิจเป้าหมายในครั้งนี้ของตัวเอง คิด 

เพียงว่าติดตามท่านแม่ทัพอู๋ไล่ต้อนข้าศึกที่แพ้พ่ายไป ไม่มีผู้ใดจะคาดคิดว่า  

กองทัพเช่นนี้สามารถนำฝันร้ายมาสู่ชนเผ่ากลุ่มน้อยได้อย่างไรบ้าง

ยามเย่เจินเจินฟื้นขึ้นมา สิ่งแรกเข้าสู่สายตาคือหัวล้านเกลี้ยงเกลาสะท้อนแสง

ชั่วขณะนั้นนางยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองว่าสิ่งนี้คืออะไร กะพริบตา 

ปริบ  ๆ กะพริบตาอีกครา คนหัวล้านนั่นขยับเคลื่อนไหว เอียงไปด้านหลัง  

ใบหน้าหนึ่งก็ปรากฏต่อเบื้องหน้าเย่เจินเจิน “เจ้าฟื้นแล้ว?”

เย่เจินเจินเพิ่งรู้ตัวว่าถูกจับมัดไว้บนชั้นวางไม้ตัวหนึ่ง เนื่องจากชั้นวาง 

ไม้นี้ค่อนข้างสูง ทำให้เมื่อครู่นี้นางเห็นเพียงแค่ส่วนบนศีรษะของอีกฝ่าย  

ยามนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองนาง นางเพิ่งจะเห็นใบหน้าของเขาชัดเจน คนผู้นี้ 

คิ้วเข้มตาโต จมูกใหญ่ ตรงคางมีหนวดเคราดำหนารกครึ้ม ช่างเข้ากับหัว 

ล้านเลี่ยนนั่นเสียจริง  แวบแรกที่ เห็นยังเข้าใจว่าผมบนศีรษะของคนผู้นี้ 

ไม่น่าจะงอกขึ้นมาใหม่ได้แล้ว

“โกนได้เกลี้ยงเกลาจริง  ๆ”

“…” เจ้าหัวล้านคาดไม่ถึงว่านางที่เพิ่งฟื้นคืนสติกลับพูดประโยคนี้ 

เป็นประโยคแรก แถมยังคาดเดาไม่ถูกว่านางกำลังประจบหรือพูดถากถาง 

กันแน่ เขาคลี่ยิ้มเย็นชา “ความตายมาเยือนจวนจะถึงตัวอยู่รอมร่อ ข้าจะดู 

เจ้าซิว่าจะยังอวดเก่งได้นานแค่ไหน”

เย่เจินเจินไม่กลัวการข่มขู่ของเขา “หากเจ้าคิดจะฆ่าข้า ไยต้องมา 

เสียแรงจับข้ามัดด้วยเล่า”

คำพูดของนางทำให้เจ้าหัวล้านถึงกับสะอึกพูดไม่ออก สีหน้าขุ่นโกรธ  

เขาล้วงกริชเล่มหนึ่งจ่อลำคอของนาง “บอกมา เจ้าเป็นใคร”

เย่เจินเจินคลี่ยิ้ม “ข้าบอกว่าข้าคือซุนหงอคง เจ้าจะเชื่อไหมเล่า”
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เจ้าหัวล้านเอ่ยว่า “ถ้าเจ้าคือซุนหงอคง ข้าก็คือเอ้อหลางเสิน๑ แล้ว”

เย่เจินเจินกล่าวว่า “ถ้าเจ้าคือเอ้อหลางเสิน ข้าก็คือเจ้าแม่หวังหมู่”

เจ้าหัวล้านขบคิดครู่หนึ่ง เง็กเซียนฮ่องเต้เป็นท่านลุงของเอ้อหลางเสิน  

เจ้าแม่หวังหมู่ก็มิใช่ป้าสะใภ้ของเอ้อหลางเสินหรอกรึ เจ้าคนผู้นี้เห็นชัด  ๆ  ว่า 

คดิจะทบัถมเขา จงึเอย่ไปวา่ “ถา้เจา้คอืเจา้แมห่วงัหมู ่ ขา้กค็อืเงก็เซยีนฮอ่งเต”้

เย่เจินเจินกล่าวว่า “ถ้าเจ้าคือเง็กเซียนฮ่องเต้ งั้นข้าก็คือพระมารดา 

ขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้สิ”

เจ้าหัวล้าน “…”

ช่างหน้าด้านแท้  ๆ!

เจ้าหัวล้านใช้กริชตบใบหน้าเย่เจินเจิน บันดาลโทสะว่า “เจ้าหนุ่มหน้า 

ขาว! เจ้ากระต่าย! คงไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรอกนะ!”

เย่เจินเจินเพิ่งจะสำนึกตัวว่ายามนี้ตัวเองแต่งกายเป็นชายอยู่  เมื่อ 

สักครู่เผลอพลั้งปากพูดออกไปเช่นนั้น โชคดีที่ยามนี้ตนเองแต่งกายมิดชิด  

แถมยังตั้งใจทาขนคิ้ว อีกฝ่ายจึงไม่สงสัย

เย่เจินเจินกล่าวว่า “เจ้าไม่เข้าใจหรอก พวกเราชาวจงหยวนจะด่าคน 

เช่นนี้เพื่อเหยียดหยามอีกฝ่าย”

เจ้าหัวล้านคิดไปคิดมา รู้ว่ามันเป็นเพียงการด่าดูถูกตัวเอง ทว่าเขา 

ไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมของชาวจงหยวนอย่างลึกซึ้งนัก ยิ่งไปกว่านั้นก็ยัง 

ไม่คิดจะปล่อยไก่ต่อหน้าเจ้าคนผู้นี้ด้วย จึงได้แต่กลบเกลื่อน พอคิดอีกครา  

ไม่ถูกสิ เห็น ๆ อยู่ว่าเขาสอบสวนเจ้านี่ ไฉนกลับมาถกถึงเรื่องเง็กเซียนฮ่องเต ้

กับมารดาของเขากัน ครั้นแล้วเขาจึงเอากริชจ่อคอของเย่เจินเจิน “อย่ามาทำ 

ไขสือ พูด ที่แท้แล้วเจ้าเป็นใครกัน!”

เย่เจินเจินคิดว่าคนผู้นี้ช่างขี้หงุดหงิดนัก หากนางยังจะกล่าวทับถมเขา 

อีกครา น่ากลัวว่าจะโดนมีดกรีดแน่ จึงมิปริปากอีก

 ๑  หรือเทพเอ้อหลาง  (二郎神) เป็นเทพสามตา คู่แข่งของเทพเอ้อหลางคือ ซุนหงอคงหรือ 

เห้งเจีย
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เจ้าหัวล้านจู่ ๆ กำกริช แล้วแทงเข้าไปที่ท้องของเย่เจินเจินแรง ๆ ทีหนึ่ง!

ส่วนท้องของเย่เจินเจินบังเกิดความเจ็บปวด อดที่จะแค่นเสียงออกมา 

คำหนึ่งมิได้ เจ้าหัวล้านนั่นถอนกริชออก พอเห็นบนมีดไม่มีรอยเลือดเลย 

สักหยด เขาก็แกว่งกริชไปมาตรงเบื้องหน้าเย่เจินเจิน พลางเอ่ยว่า “เจ้าหนุ่ม 

รปูงาม บนรา่งสวมเสือ้เกราะออ่น เจา้คงเปน็ฮอ่งเตจ้งหยวนใชไ่หม” พอพดูถงึ 

ตรงนี้ เจ้าหัวล้านอดที่จะรู้สึกลำพองใจมิได้ ไม่กี่วันก่อนเกิดสงคราม จู่  ๆ  

เขาพบแม่ทัพหนุ่มผู้หนึ่งจะบุกเข้ามาสังหาร สองมือถือปืนไฟข้างละกระบอก  

ขณะทัพแตกแถวก็ควบม้าพุ่งทะยานตรงเข้ามา แม้ไม่ได้ยิงถูกจนมีใครเสียชีวิต  

แต่ก็ยิงแม่นมาก ทหารหนี่ว์เจินที่อยู่รอบ  ๆ  ถูกยิงจนมิอาจเงยหน้าขึ้นมาได้  

แค่มองดูเขาก็รู้ได้ว่าฐานะของคนผู้นี้ไม่ธรรมดา อีกทั้งยังได้ยินรายงานลับว่า  

ฮ่องเต้ต้าฉีเสด็จลงมาที่เหลียวตงด้วยพระองค์เองอีกด้วย ลอบสังเกตดูแล้ว  

ยิ่งดูยิ่งคล้าย ครั้นแล้วจึงสั่งคนให้เข้าไปล้อมจับเป็นคนผู้นี้เอาไว ้ หลังจากนั้น 

ก็ไม่คิดทำศึกต่อ เขาจึงจับคนผู้นี้แล้วรีบหนีมา

ตอนนี้ดูแล้วการตัดสินใจในยามนั้นถือว่าชาญฉลาดมาก คนผู้นี้คุ้มค่า 

เหนือกว่าทหารนับสิบหมื่น

เย่เจินเจินได้ยินคำพูดของเจ้าหัวล้าน ในใจหวาดหวั่นอย่างยิ่ง จี่อู๋จิ้ว 

สวมเสื้อเกราะอ่อนมาปรากฏตัวที่เหลียวตง เรื่องนี้เป็นความลับ เหตุใดเขา 

ถึงรู้ได้ หรือว่าจะมีหนอนบ่อนไส้แฝงตัวในราชสำนักกันแน่

เมื่อเย่เจินเจินมีสีหน้าประหลาดใจ เจ้าหัวล้านก็ยิ่งมั่นใจในสิ่งที่คาด 

การณ์ไว้ เขาจึงมิได้บังคับถามนางต่อ ยังคงเอากริชเหน็บที่เอว กล่าวว่า  

“รบกวนฝ่าบาทร่วมเดินทางไปกับพวกเราสักหน่อย ขอเพียงคนของพวกเจ้า 

เชื่อฟัง ข้าจะปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอน”

เย่เจินเจินครุ่นคิด การเชื่อฟังนี้คงเป็นเรื่องการแบ่งดินแดนและ 

ค่าปฏิกรรมสงคราม ดีที่นางมิใช่จี่อู๋จิ้ว จึงไม่จำเป็นต้องรับปากเรื่องการ 

แบ่งดินแดนและค่าปฏิกรรมสงคราม  ขบคิดอีกครั้ง ไยนางไม่รอจังหวะ 

บุกโจมตี ให้เจ้าโง่นี่ดีใจไปก่อน พอทุกสิ่งเตรียมพร้อมสรรพ แต่กลับพบว่า 

บ่อเงินบ่อทองในมือนั้นแท้จริงแล้วคือกระโถนเท่านั้น สีหน้าของเขาต้องมี 
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สีสันมากแน่

เย่เจินเจินจึงเออออไปกับเขาว่า “ในเมื่อเจ้ารู้ฐานะของข้าแล้ว เช่นนี้ 

แล้วข้าเกรงว่าจะไม่ถูกธรรมเนียม รีบปล่อยข้าลงไปจะดีกว่า”

“เจ้าหนุ่มหน้าขาว วางอำนาจบาตรใหญ่เร็วเชียวนะ สมแล้วที่เป็น 

คนจงหยวน” เจ้าหัวล้านแม้ปากจะกล่าวอย่างไม่อินังขังขอบ  แต่ก็เรียก 

คนสองสามคนเข้ามา นำตัวของเย่เจินเจินลงมา ก่อนจะใส่โซ่ตรวนที่เท้านาง  

ป้องกันไม่ให้หลบหนี

เจ้าสองสามคนที่ เดินเข้ามานี้ล้วนโกนศีรษะล้านเลี่ยน  พวกเขา 

เหมือนกับเจ้าคนหัวล้านที่เป็นหัวหน้าก่อนหน้านี้เลย ท้ายทอยเหลือผมยาว 

ประมาณหนึ่งชุ่น๒  ไว้ ถักเป็นเปียยาวเล็ก  ๆ  เส้นหนึ่งลงมา ศีรษะล้านเลี่ยน 

เพิ่มเปียเล็ก  ๆ ดูราวกับลูกกบตัวใหญ่  ๆ  ก็มิปาน

เย่เจินเจินเพิ่งจะถูกนำตัวลงมาก็เรียกร้องจะกินข้าวดื่มน้ำ ผู้นำหัวล้าน 

เห็นนางหน้าหนาเยี่ยงนี้ ไม่สำนึกตัวว่าเป็นเชลยแม้แต่น้อยนิด จึงรู้สึก 

ขุ่นเคืองใจยิ่ง

“เจ้าไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนนอกเลยสินะ” เห็นเย่เจินเจินกัดกินน่อง 

แกะย่างขาหนึ่งอย่างออกรสออกชาติ ผู้นำหัวล้านจึงเอ่ยปากด่าทอ

“นี่เรียกว่าทำให้แขกรู้สึกเสมือนอยู่ที่บ้าน…ในเมื่อเจ้ารู้แล้วว่าข้าคือใคร  

งั้นเจ้าจะบอกข้าได้หรือยังว่าเจ้าเป็นใคร”

“เจ้าทายดูสิ ข้าจะทดสอบสายตาของเจ้าดูหน่อย”

“ตั๋วตั่วอูลาถู บุตรชายคนโตของอาเอ่อร์ฮาถู หรือก็คือบุตรชายที่เขา 

ให้ความสำคัญมากที่สุด” เย่เจินเจินตอบ

นางพูดมาหนึ่งประโยค เจ้าหัวล้านตกตะลึงไปชั่วขณะ อยากจะรู้นัก  

คนผู้นี้ถูกเขาจับกลับมา เพิ่งฟื้นคืนสติได้ไม่นาน เหตุใดแค่เห็นหน้าก็เดา 

ที่มาที่ไปของเขาได้แล้ว มิอาจดูเบาฮ่องเต้จงหยวนได้เลยจริง  ๆ 

“ตั๋วตั่ว? ชื่อนี้ช่างไพเราะนัก” ยามพูดเย่เจินเจินก็คล้ายว่าปรายตา 

 ๒ ชุ่น (寸) คือหน่วยวัดความยาวของจีน แปลว่า นิ้ว 
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มองศีรษะที่ไม่มีผมขึ้นของเขาแวบหนึ่งไปด้วย

เจ้าหัวล้านถูกมองด้วยสายตามีนัยแอบแฝง  รู้สึกเสียหน้าอย่าง 

น่าประหลาด “เจ้า เจ้า รู้ได้อย่างไร”

เย่เจินเจินไม่คิดจะบอกเขาหรอกว่านางเข้าใจภาษาของเผ่าหนี่ว์เจิน  

เมื่อครู่นี้ได้ยินคนกลุ่มนั้นเรียกเขาว่าองค์ชายใหญ่ นางเพียงแค่ตอบกลับว่า  

“ดูท่าข้าคงทายถูกแล้ว…ไปหยิบเครื่องปรุงรสมาให้ข้าหน่อย”

ตั๋วตั่วก็เชื่อฟังคำพูดของนางอย่างน่าประหลาด หันหลังไปหยิบพวก 

เครือ่งปรงุมาแลว้สง่ใหน้าง ใบหนา้เขาพลนัดำทะมนึ “เหตใุดขา้ตอ้งฟงัเจา้ดว้ย!”

“ข้าจะรู้ได้ไง”

“…”

“ทว่า” เย่เจินเจินกล่าวปลอบเขา “หากเจ้าขุนข้าให้อ้วนหน่อย สามารถ 

แลกเงินได้เยอะขึ้นนะ”

พอฟังนางพูดถึงตรงนี้ ตั๋วตั่วก็มิได้ซักถามต่อ นั่งลงข้าง  ๆ  ดูอีกฝ่าย 

กินอาหาร เจ้าหนุ่มหน้าขาวนี่ใบหน้างดงาม เวลากินยังดูงดงาม หากเทียบกับ 

บรรดาสตรีชนชั้นสูงในราชสำนักของพวกเขาแล้วยังดูพิถีพิถันมากกว่าเสียอีก

พักผ่อนได้สักพักหนึ่ง ตั๋วตั่วก็สั่งเคลื่อนทัพต่อ เย่เจินเจินถูกจับขัง 

อยู่ในกรงไม้ ที่โผล่ออกมามีแค่ศีรษะและมือเท่านั้น กรงไม้วางไว้บนรถม้า 

โดยมีม้าสองตัวคอยลากอยู่ ได้รับการปฏิบัติไม่เลว นางสังเกตลักษณะ 

ภูมิประเทศของถนนหนทางกับทิศทางการเดินทัพอย่างละเอียด ฟังพวกทหาร 

ใช้ภาษาหนี่ว์เจินพูดคุยสนทนากันเข้าใจได้คร่าว  ๆ  ว่าเป้าหมายของทหารม้า 

กองนี้คือเผ่าอูหลาน

ดูท่าตั๋วตั่วคิดจะไปสมทบกับป๋อรื่อเทียชื่อน่าผู้นั้นก่อน แล้วค่อยนำทัพ 

เคลื่อนพลไปเยือนหน้าประตูเมืองจี้โจว ตัวเลือกนี้ไม่เลว

หลายวันต่อมา เย่เจินเจินยังคงหน้าหนาไร้ยางอาย มีข้อเรียกร้อง 

มากมาย เช่นว่าโน้มน้าวให้ตั๋วตั่วปลดโซ่ตรวนตรงเท้าของนาง ให้เขาหา 

ทหารสองสามนายที่รู้ภาษาฮั่นมาเฝ้า นางสามารถไปปลดทุกข์ตามลำพังได้  

ไม่อนุญาตให้นายทหารแอบดูด้วย และอื่น  ๆ 
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ยามทีต่ัว๋ตัว่ฟงัจนถงึคำเรยีกรอ้งขอ้สดุทา้ย รูส้กึวา่ฮอ่งเตอ้งคน์ีค้งวปิรติ 

เสียสักแปดส่วน ลูกผู้ชายตามปกติใครจะไปแอบดูผู้ชายไปปลดทุกข์กัน…

ที่น่าประหลาดคือ สำหรับข้อเรียกร้องมากมายนี้ ตั๋วตั่วกลับรับปาก 

จนน่าแปลกใจ

เย่เจินเจินกลัวอีกฝ่ายจะเกิดความสงสัยจึงแสร้งไปปลดทุกข์อยู่หลาย 

ครั้ง มีอยู่สองสามครั้งตั้งใจยืนอยู่ไกล  ๆ สองมือกุมอยู่บริเวณหว่างขาของ 

ตัวเอง แสร้งทำท่าทางเหมือนชายที่กำลังปล่อยเบาให้เหล่านายทหารพวกนั้น 

มองเห็นแค่แผ่นหลังเท่านั้น

ยืนอยู่ริมแม่น้ำ เย่เจินเจินรักษาท่าทางชวนทะลึ่งนี้ไว้ หลับตาสองข้าง 

แน่น สัมผัสได้ถึงสายลมพัดพลิ้วบนทุ่งหญ้าดุจสุราเกาเหลียงที่มีฤทธิ์รุนแรง  

หวนคิดคำนึง

จี่อู๋จิ้วผู้หยั่งรู้ ไม่รู้ว่าเขาจะรู้ทิศทางที่ตั๋วตั่วจะเดินทัพได้หรือไม่

ไม่ว่าท่านจะรู้ที่แห่งนี้หรือไม่ ข้ายังคงปรารถนาไม่ให้ท่านมาเอง

ท่านเป็นสามีของข้า อีกทั้งยังเป็นฮ่องเต้แคว้นต้าฉี

พอคิดได้เช่นนี้ ความคิดของเย่เจินเจินล่องลอยไปไกล ไม่ได้เจอ 

เพียงไม่กี่วัน ภายในสมองของนางมีแต่ภาพของจี่อู๋จิ้วปรากฏขึ้นมาบ่อยครั้ง  

เขาที่ยิ้ม เขาที่โกรธ เขาที่ตะลึง เขาที่คิดมิดีมิร้าย เขาที่ทำตัวงี่เง่า…ทุกอย่าง 

ของเขา 

ทุกคราที่นึกถึงเขา หัวใจของเย่เจินเจินค่อย ๆ ร้อนวูบวาบ ความรู้สึกนี ้

ช่างแปลกใหม่ยิ่ง นางไม่เคยรู้สึกถึงมาก่อนเลย เหมือนกับว่าระหว่างนาง 

กับเขาเป็นสายคันธนูเส้นหนึ่ง แม้จะไม่ค่อยแตะต้องสัมผัสสายธนูเส้นนี้ 

เท่าใดนัก แต่ก็ทำให้นางเฝ้าคำนึงถึงเขา

จี่อู๋จิ้ว ข้าคิดถึงท่านแล้ว ครั้งนี้เป็นของจริง

หลายวันนี้ในเมืองหลวงเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น

คณะขุนนางได้รับสาส์นด่วนรายงานมาจากเมืองจี้โจว ในนั้นมีจดหมาย 

ที่เขียนด้วยลายมือของตั๋วตั่วอูลาถูชนเผ่าหนี่ว์เจินด้วยฉบับหนึ่ง  แจ้งต่อ 
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ราชสำนักแคว้นต้าฉีว่า 

ฮ่องเต้ของพวกเจ้าอยู่ในกำมือข้า หากต้องการให้ฮ่องเต้มีชีวิตรอด 

ละก็ ต้องรับปากข้อเรียกร้องของข้าก่อน  ข้าไม่ได้ต้องการมาก  ทองคำ 

สิบหมื่นตำลึง บวกกับดินแดนเหลียวตงในด่านซานไห่กวนก็พอแล้ว

เย่ซิวหมิงอ่านจบพลันนิ่งงัน พอสิงโตอ้าปากก็ถึงขั้นไร้ยางอายเยี่ยงนี้  

หาได้ยากจริง  ๆ 

อีกอย่าง ตั๋วตั่วกลัวว่าพวกเขาจะไม่เชื่อ ยังให้เย่เจินเจินประทับลาย 

นิ้วมือเป็นพิเศษด้วย ทว่าเรื่องจะแย่คงแย่ตรงที่รอยลายนิ้วมือนี่ละ

เย่ซิวหมิงไม่เคยเห็นลายนิ้วมือของจี่อู๋จิ้วมาก่อน แต่เคยเห็นลายนิ้วมือ 

ของหลานสาวแท้  ๆ  ของตัวเองมาก่อน เขาไม่มีทางดูผิดแน่

แน่นอนว่าในเมื่อขึ้นชื่อเป็นจิ้งจอกเฒ่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาไม่พูด 

ความจริง อย่างแรกคิดถึงความปลอดภัยของเย่เจินเจิน เพราะเข้าใจผิดว่า 

นางเป็นฮ่องเต้ อีกฝ่ายจึงยังไม่กล้าแตะต้องนาง อย่างที่สอง เย่ซิวหมิง 

คิดจะฉวยโอกาสนี้กำจัดคนที่ขวางหูขวางตาออกไปจำนวนหนึ่ง

ฮ่องเต้ถูกจับตัวไปทางทิศเหนือ บ้านเมืองมิอาจขาดกษัตริย์ได้ เกรง 

ว่าคนกลุ่มหนึ่งจะเคลื่อนไหว ทำเรื่องโง่เขลาบางอย่างลงไป

ดังนั้นไม่กี่วันมานี้เย่ซิวหมิงแสร้งมีท่าทางกลัดกลุ้มเป็นทุกข์ เขาจึงฉีก 

สาส์นของเย่เหลยถิงที่ส่งมาจากเหลียวตงขาดครึ่ง เพียงแค่วางสาส์นที่เกี่ยวกับ 

จี่อู๋จิ้วไล่ตามตั๋วตั่วอูลาถูลง ก่อนจะเดินออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้ คนส่วนมาก 

จึงยิ่งเชื่อโดยสนิทใจว่าฝ่าบาทโดนจับตัวไปแล้ว!

ในราชสำนักก็มีคนหารือกันจะตั้งกษัตริย์พระองค์ใหม่ หนึ่งในผู้นำคือ 

ตระกูลสวี่ที่สนับสนุนถานจี้ บุตรชายขององค์หญิงใหญ่หลีหยางว่าสมควร 

ขึ้นครองราชย์ ตระกูลสวี่เป็นตระกูลฝั่งพระมารดาของจี่อู๋จิ้ว ประยูรญาติ 

เหล่านั้นหมายมั่นปั้นมือ ยามนี้แทบจะทนรอไม่ไหว จะหาคนเข้ามาแทนที่เขา  

เย่ซิวหมิงเห็นแล้วรู้สึกเสียใจแทนจี่อู๋จิ้วนัก

มิหนำซ้ำ แม้แต่ไทเฮาก็ทรงสนับสนุนการตัดสินใจนี้เช่นกัน  ล้วน 

พูดกันว่า ลูกเดินทางพันลี้ แม่มีแต่กังวลใจ แต่ไทเฮาองค์นี้กลับไม่เพียงแต่ 
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ไม่ห่วงจี่อู๋จิ้ว กลับหวังให้เขาสละราชบัลลังก์เป็นอย่างยิ่ง เข้าขั้นไร้สิ้นเยื่อใย 

จนถึงกับทำให้ประหลาดใจอย่างคาดไม่ถึง

ตระกูลสวี่เกลียดคนตระกูลเย่เข้ากระดูกดำ หากพวกเขาจะสนับสนุน 

ให้ถานจี้ขึ้นครองบัลลังก์ ถึงเวลานั้นตระกูลเย่ต้องถูกกำจัดก่อนอย่างแน่นอน

ที่นี่ยังมีบุคคลสำคัญมากคนหนึ่ง ฟางซิ่วชิง

กล่าวตามตรง ตระกูลเย่ถูกกำจัดไป ฟางซิ่วชิงก็จะสมความปรารถนา  

ทว่าเขาไม่อยากจะเห็นตระกูลสวี่ผู้โฉดเขลากับเจ้าโง่ถานจี้นั่นได้ครอบครอง 

แผ่นดินร่วมกัน การรวมกลุ่มของทรราชกับขุนนางโง่ที่แท้ก็คือเครื่องมือสกปรก 

สำหรับครอบครองแผ่นดิน หากตระกูลสวี่ประคองถานจี้ให้ขึ้นครองราชย์ 

ได้สำเร็จ เขากับฟางซิ่วชิงที่เก่งทั้งบุ๋นและบู๊ก็จะไม่มีที่ให้แสดงความสามารถอีก

พูดอีกอย่าง เพียงแค่อาศัยสาส์นฉบับหนึ่ง แม้แต่หน้ายังไม่เคยเห็น 

เลย ใครจะรู้ว่าตั๋วตั่วอูลาถูผู้นี้สร้างเรื่องก่อกวนหรือไม่ จี่อู๋จิ้วเป็นถึงฮ่องเต ้ 

ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ไม่มีผู้ใดกล้าให้เขาประทับรอยนิ้วมือเลย รอยนิ้วมือ 

ในสาส์นนี้ใครจะรู้ว่าเป็นของผู้ใด!

พอลองดูลายนิ้วมือนั่นดี  ๆ  อีกครา มีขนาดเล็กกว่าผู้ชายที่โตเต็มวัย 

อยู่หน่อย ไม่น่าจะใช่ของจี่อู๋จิ้ว

ตระหนักถึงจุดนี้ ฟางซิ่วชิงก็รู้สึกว่าตนเองคล้ายกับพบจุดสำคัญ

เย่ซิวหมิงเจ้าจิ้งจอกเฒ่าผู้นี้เกือบลวงให้เขาตกหลุมพรางไปด้วย!

เย่ซิวหมิงเห็นฟางซิ่วชิงมิได้ดูโง่เง่าอีกก็รู้สึกพอใจมาก และผิดหวังกับ 

ปฏิกิริยาของเขาอยู่บ้าง คนทั้งสองต่างรู้อยู่แก่ใจกันดี จึงปล่อยวางเรื่องนี้ไป 

ก่อน ความปลอดภัยของฮ่องเต้ต้องมาลำดับแรก ส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากัน  

ไม่ว่าตระกูลสวี่พวกชั่วนั้นจะก่อกวนบ่อนทำลายอย่างไร พวกเขาก็มิใคร่ใส่ใจ

ช่างน่าขัน ยามนี้ฮ่องเต้ทรงไม่อยู่ อำนาจการทหารครึ่งหนึ่งอยู่ใน 

ตระกูลเย่ อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในตระกูลฟาง ตระกูลสวี่จะนับเป็นกระไรได้  

ไทเฮาแล้วเป็นอย่างไร ไยต้องกลัวด้วย!
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เย่เจินเจินยืนอยู่ริมแม่น้ำ ครุ่นคิดอยู่นาน

นายทหารสองนายที่ยืนอยู่ห่างออกไปเริ่มหมดความอดทนแล้ว เสียง 

ตะโกนดังมาจากด้านหลังนาง “ฝ่าบาท ทรงเสร็จธุระหรือยัง”

เย่เจินเจินเรียกสติกลับคืนมา แสร้งจัดกางเกงอยู่ครู่หนึ่ง หันหน้า 

กลับมา นายทหารคนหนึ่งก็บ่นว่า “ปล่อยเสียนาน แม่น้ำก็มีแค่สายเดียว  

ท่านปัสสาวะใส่เสียแล้ว”

“ข้าแค่ตากลม”

ตากลม? ตากลมอะไร

ยังต้องถามอีกหรือ…

นายทหารทั้งสองเห็นแววตาของเย่เจินเจินดูแปลกชอบกล คนปกติ 

ที่ไหนจะกล้าทำเรื่องไม่งามเช่นนี้ แถวทุ่งรกร้างแถบชานเมืองในตอนกลางวัน 

แสก  ๆ  คนจงหยวนนิยมทำเรื่องแปลก  ๆ  เช่นนี้หรือ…ที่แท้องค์ชายใหญ่ 

พูดถูกแล้ว ฮ่องเต้องค์นี้เป็นคนวิปริต!

เย่เจินเจินไม่สนใจสีหน้าของนายทหารทั้งสองที่เปลี่ยนไปมาดุจโคมไฟ 

ม้าวิ่ง นางสาวเท้าเดินไปยังรถคุมขังของตัวเอง เพิ่งจะก้าวขึ้นไปกลับพบว่า  

ท่ามกลางเหล่านายทหารพร้อมอาวุธครบมือนั้นมีบุรุษสามัญชนผู้หนึ่งยืนอยู่  

เขาสวมชุดคลุมยาวสีน้ำเงินค่อนข้างเรียบร้อย ทว่าก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ 

เต็มทน พอเย่เจินเจินเห็นหน้าเขา พลันเอ่ยอย่างประหลาดใจ “หลีโหยว?”

หลีโหยวก็เห็นนาง สาวเท้ามาเบื้องหน้านางก่อน ประสานมือคารวะ  

“น้องชายเจิน? ไฉนเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ เจ้า…คงไม่ใช่สายลับของต้าฉีหรอกนะ”

“ข้าไม่ใช่สายลับ ข้าเป็นเชลย” เย่เจินเจินกล่าวตอบ “ท่านเล่า ไฉน 

ท่านมาอยู่ที่นี่ได้”

“ข้าก็เป็นเชลยเช่นกัน ข้ากับสหายที่เป็นกลุ่มคาราวานพ่อค้าออกมา 

เปิดหูเปิดตา ไม่คาดคิดว่าจะถูกกองทหารม้ากลุ่มหนึ่งปล้นเข้า พวกเขาถาม 

ข้าว่ารักษาเป็นไหม หลังจากนั้น…ก็จับข้ามาเลย”

เย่เจินเจินพยักหน้าหงึก  ๆ แพทย์ทหารของตั๋วตั่วที่สาบสูญก็สาบสูญ  

ที่ตายก็ตายไป ดูท่าหลีโหยวผู้นี้ก็โชคร้ายพอ  ๆ  กัน คิดได้ถึงตรงนี้ นางก็ 



58

ฮ อ ง เ ฮ า ผู้ ไ ร้ คุ ณ ธ ร ร ม ๒

รู้สึกว่าเป็นคนหัวอกเดียวกัน  ตบบ่าของเขาด้วยสีหน้าหนักแน่น  กล่าว 

ปลอบว่า “ท่านไม่ต้องกลัว พวกเขาใช้ท่านเสร็จแล้วคงปล่อยตัวท่านไป”

หลีโหยวพยักหน้า กล่าวตอบว่า “ข้าไม่กลัว” ขณะกล่าว ดวงตา 

ของเขาฉายแววกังวลใจ “งั้น…เจ้าเล่า”

“ข้า? ข้าไม่รู้หรอก”

หลีโหยวนิ่งเงียบไปชั่วขณะ สุดท้ายได้แต่ทอดถอนหายใจ

ทันใดนั้นตั๋วตั่วพลันสาวเท้าก้าวยาว  ๆ  เข้ามาอย่างโมโห ผลักหลีโหยว 

ไปด้านข้าง ผลักจนเขาเซ ตั๋วตั่วไม่สนหลีโหยว ตะคอกใส่เย่เจินเจิน “พูด!  

ที่แท้เจ้าคือฮ่องเต้หรือไม่”

เย่เจินเจินไม่แม้แต่จะลืมตาขึ้นมาดู “ข้าบอกว่าข้าไม่ใช่ เจ้าจะเชื่อ 

หรือไม่”

“ข้าไม่เชื่อ!” เขาร้อนรนเสียจนใบหน้าแดงก่ำ ครุ่นคิดแล้วกล่าวขึ้น 

ทันใดว่า “จริงสิ ต้องเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักลายนิ้วมือของเจ้าใช่หรือไม่”

“เจ้าบอกว่าใช่ก็คงใช่กระมัง” เย่เจินเจินไม่ได้แยแสเขา เดินเข้าไปที่ 

รถคุมขังตนเอง

ตั๋วตั่วขบคิดว่าทำอย่างไรจึงจะพิสูจน์ฐานะของเจ้าฮ่องเต้สุนัขนี้ได้  

ฮ่องเต้สุนัขนี่ออกมาด้านนอกก็ไม่พกราชลัญจกรหยก และยังไม่พกของอะไร 

ติดตัวเลย…

ไม่ถูก เขาสวมเสื้อเกราะอ่อนนี่ ของสิ่งนี้เขาชิงไปเรียบร้อยแล้ว ทว่า 

เจ้าฮ่องเต้สุนัขนั่นบอกว่าต้องอำลาเสื้อเกราะอ่อนตลอดกาลแล้ว ฉะนั้น 

อยากสวมอีกสักหลายวัน  ดูท่าแล้วมิสู้ถอดเสื้อเกราะอ่อนออกส่งไปให้ 

ขุนนางสุนัขของต้าฉี เมื่อพวกมันเห็นเสื้อเกราะอ่อนละก็ ต้องรู้แน่ว่าฮ่องเต้ 

อยู่ในกำมือของเขา

ดึกสงัด เย่เจินเจินถูกมัดอยู่ในกระโจม เพิ่งจะนอนหลับจู่  ๆ  ก็มีคนมาปลุก 

ให้นางตื่น นางลืมตาขึ้นดูก็เห็นว่าเป็นหลีโหยว ยามนี้เขาสวมเสื้อเกราะทหาร 

ยามปกติของเผ่าหนี่ว์เจิน
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เย่เจินเจินเพิ่งจะอ้าปาก หลีโหยวส่งสัญญาณมือให้นางเงียบเสียง เขา 

แก้เชือกบนร่างของนางแล้วดึงนางลุกขึ้น ก่อนจะส่งเสื้อเกราะตัวหนึ่งให้กับ 

นางพลางกดเสียงต่ำ “ไปกับข้า”

เย่เจินเจินเพิ่งรู้ว่าหลีโหยวเข้ามาช่วยนาง นางลังเลเล็กน้อย ด้านนอก 

มีทหารม้าหลายพันนาย พวกเขาสองคนยากจะหลบหนีออกไปได้ หากถูก 

จับตัวได้ ชีวิตของหลีโหยวจบสิ้นแน่

“เจ้าไปเองเถอะ พวกเขายังไม่ฆ่าข้าชั่วคราว”

หลีโหยวกลับไม่ฟังคำพูดของนาง ถลึงตาจ้องนางอย่างดื้อดึง “เจ้า 

ไม่ไป ข้าก็ไม่ยอมจากไปเพียงคนเดียว”

เย่เจินเจินไม่กล้าส่งเสียง เพียงแค่เปลี่ยนมาสวมเสื้อเกราะ  แล้ว 

ปล่อยให้หลีโหยวลากออกจากกระโจม

พอออกจากกระโจม เย่เจินเจินเห็นทหารยามสองสามนายที่เฝ้าอยู่ 

ด้านนอกถูกหลีโหยวฟาดจนสลบเรียบร้อยแล้ว เขาลากนางเดินอยู่ใต้เงามืด 

ของกระโจม คอยหลบทหารลาดตระเวนกองแล้วกองเล่า ในที่สุดก็เดินออก 

เขตของค่ายทหาร เย่เจินเจินระบายลมหายใจออกคราหนึ่งแล้วรีบวิ่งตะบึง 

ท่ามกลางความมืดมิดยามราตรี ทว่าวิ่งไปได้ไม่ไกลนัก ทันใดนั้นพลันมีแสง 

ไฟสว่างรอบทั้งสี่ทิศ พร้อมเสียงดังโวยวายเป็นอย่างยิ่ง

ทหารเผ่าหนี่ว์เจินมากมายถือคบไฟล้อมเป็นวงกลม วงล้อมค่อย  ๆ  

เล็กลงเรื่อย  ๆ 

ตั๋วตั่วสาวเท้ามาเบื้องหน้าคนทั้งสอง เหยียบหลีโหยวลงไปกองกับพื้น  

ตั๋วตั่วชักดาบโค้งเล่มหนึ่งออกมาเงื้อจะฟันหลีโหยว เย่เจินเจินรีบโผเข้าไป  

แล้วกางสองแขนออกไปปกป้องหลีโหยว “อย่าฆ่าเขา!”

“ไสหัวไป!” ตั๋วตั่วยกดาบโค้งลง ทว่ายังไม่เก็บกลับไป

“ถ้าเจ้าจะฆ่าเขา ข้าก็จะฆ่าตัวตาย ถึงเวลานั้นเจ้าอย่าได้หวังว่าจะได้ 

เงินแม้แต่อีแปะเดียว  ยังทำให้เกิดสงครามระหว่างสองแคว้นขึ้นด้วย”  

เย่เจินเจินข่มขู่เขา

หลีโหยวดึงชายเสื้อของนาง “น้องชายเจิน เจ้าไม่ต้องสนข้า”
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“เพื่อช่วยข้า ท่านถึงได้ตกอยู่ในสภาพเยี่ยงนี้ ข้าเห็นคนจะตายจะ 

ไม่ช่วยได้อย่างไร” เย่เจินเจินพูดไป หันมามองตั๋วตั่ว “เป็นอย่างไร ข้าพูดได ้

ก็ต้องทำได้”

หลีโหยวมองนางด้วยสีหน้าสับสน เย่เจินเจินไม่ทันสังเกตสีหน้าของ 

เขา นางมัวแต่ตกลงเงื่อนไขกับตั๋วตั่วอยู่

ตั๋วตั่วเก็บดาบคืน “แค่ชีวิตของชาวฮั่นผู้เดียว มีค่าตรงไหน” ขณะที่ 

เขาพูดก็สั่งการให้ทหารสองนายลากหลีโหยวออกไป สายตาของหลีโหยว 

ตั้งแต่ต้นจนจบล้วนอยู่ที่ร่างเย่เจินเจิน ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ เพราะมืด 

เกินไป เย่เจินเจินจึงมองเห็นไม่ชัด

หลังจากหลีโหยวถูกลากออกไป ตั๋วตั่วก็หันมามองเย่เจินเจิน “เจ้า  

ไปกับข้า”

เย่เจินเจินลุกขึ้นแล้วกลับไปพร้อมกับตั๋วตั่ว เขานำนางกลับไปที่กระโจม 

ของตัวเอง

พอตัว๋ตัว่เดนิเขา้ไปในกระโจมกโ็ผเขา้ไปถอดเสือ้ของเยเ่จนิเจนิ เยเ่จนิเจนิ 

ตกใจสะดุ้งโหยง ผลักเขาออกไปอย่างแรง “เจ้าจะทำอะไร”

“เจ้าถอดเสื้อเกราะอ่อนออกมา ข้าเชื่อว่าถ้าได้เห็นเสื้อเกราะอ่อน  

พวกมันจะเชื่อว่าเจ้าอยู่ในกำมือของข้า”

“ข้าจะถอดเอง เจ้าออกไป”

ตั๋วตั่วรำคาญอยู่บ้าง “ไฉนเจ้าทำตัวเหมือนเป็นพวกสตรี!” กล่าวจบ 

ก็เดินออกไปจากกระโจม

เสื้อเกราะอ่อนตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะถอดออกได้ง่าย  ๆ เย่เจินเจินขยับไป 

ขยับมาอยู่นาน ในที่สุดก็ถอดออกมาจนได้ ทว่านางยังมิทันได้สวมเสื้อเกราะ  

ตั๋วตั่วก็บุกเข้ามากะทันหัน “ข้าบอกว่าให้เจ้าถอด”

คำพูดสุดท้ายยังมิทันหลุดออกมา พอเห็นคนอยู่ตรงหน้า ตั๋วตั่วเบิก 

ตาโตอ้าปากกว้าง นางสวมเสื้อตัวในเพียงชั้นเดียว หน้าอกสองข้างนูนเด่นชัด  

จู่  ๆ  ถูกเขาพบ นางลนลานรีบเอาเสื้อเกราะอ่อนในมือบังทรวงอก

“เจ้า! เจ้าเป็นผู้หญิง?” ตั๋วตั่วกล่าวอย่างตกใจ
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“ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ข้าแค่…กล้ามเนื้อหน้าอกของข้าค่อนข้างใหญ่” เย่เจินเจิน 

พยายามอธิบาย

“เจ้ายังคิดจะหลอกข้าอยู่อีก!” ตั๋วตั่วโกรธมาก “ผู้หญิง ผู้หญิง?  

ผู้หญิงจะเป็นฮ่องเต้ได้อย่างไร เจ้าไม่ใช่ฮ่องเต้!” เขารู้สึกถึงอันตรายของ 

โลกใบนี้ สาวเท้าตรงไปเบื้องหน้านางอย่างกรุ่นโกรธ คว้าจับคอเสื้อของนาง  

“พูด ที่แท้เจ้าเป็นใคร!”

“ข้า เอ่อ…”

ฉับพลันนั้นตั๋วตั่วก็ชักดาบขึ้นมาจะฟันนาง!

เย่เจินเจินไม่รอให้เขายกดาบขึ้นมาก็ร้องเสียงหลง “ข้าพูดแล้ว!”

“พูด!”

“ข้า เอ่อ…ข้าหรือ แม้ว่าไม่ใช่ฮ่องเต้จริง  ๆ  ก็ไม่ต่างกันหรอก”

“หมายความว่าอะไร”

“ข้าเป็นมารดาขององค์ฮ่องเต้…ไทเฮา”

ตั๋วตั่วกล่าวอย่างคับแค้นใจ “เจ้าหลอกข้าอีกแล้ว! มารดาของฮ่องเต้ 

อายุเฉียดสี่สิบปีแล้ว ไหนจะอายุน้อยเช่นเจ้ากัน!”

“จริง  ๆ นะ” เย่เจินเจินมองเขาอย่างสัตย์ซื่อ “ข้ารักษาความเยาว์วัยไว้  

สำนักแพทย์หลวงมีแพทย์หลวงหกคนที่คอยรับผิดชอบรักษาความงามความ 

เยาว์วัยและบำรุงผิวพรรณให้ข้า เจ้าก็รู้วิชาแพทย์ของคนจงหยวนนี่”

ตั๋วตั่วขบคิด คำพูดนี้ดูจะมีเหตุผลอยู่บ้าง ทว่าเขายังคงสงสัยอยู่  

“เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นไทเฮา มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์”

“หลักฐานคือเสื้อเกราะอ่อนตัวนี้ไง” เย่เจินเจินดันเสื้อเกราะอ่อนไปที่ 

หน้าอกเขา “โอรสของข้าขึ้นชื่อว่าเป็นลูกกตัญญู นอกจากข้าแล้ว ใต้หล้านี้ 

ยังจะมีผู้ใดอีกที่ทำให้เขาไม่สนความปลอดภัยของตัวเอง แล้วนำเสื้อเกราะ 

อ่อนให้ข้าใส่เล่า”

เหตุผลนี้ดูน่าเชื่อถือมาก ตั๋วตั่วเชื่อไปเสียห้าส่วน กล่าวอย่างลังเลว่า  

“ภรรยาของเขาเล่า”

เย่เจินเจินคลี่ยิ้มเย็น ใบหน้าเคร่งขรึมฉายแววน่าเกรงขามและเหยียด 
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หยาม “หญิงสารเลวนั่น นางหรือจะคู่ควร!”

จู่  ๆ  ตั๋วตั่วนึกออกขึ้นมาเรื่องหนึ่ง ตอนที่เขาเจอคนตรงหน้านี้เป็น 

ครั้งแรก นางล่วงเกินเขา แถมยังทำตัวเป็นแม่ของเขา พอวันนี้มาคิดดูแล้ว  

น่าจะเป็นไปได้มากกว่าครึ่งว่าเพราะคนผู้นี้เดิมทีมีลูกชายวัยใกล้เคียงกับเขา

กล่าวเช่นนี้นางน่าจะเป็นไทเฮาจริง  ๆ  เสียแปดส่วน

เย่เจินเจินเห็นว่าตั๋วตั่วเชื่อแล้วจึงพูดขึ้นมาว่า “เจ้าก็ไม่ต้องเสียใจไป  

แม้ว่าไทเฮาจะมีค่าสู้ฮ่องเต้ไม่ได้ ทว่ามีน้อยดีกว่าไม่มีเลย”

คงได้แต่เป็นเช่นนี้แล้ว ตั๋วตั่วเก็บเสื้อเกราะอ่อนพลางขบคิด เจ้า 

ฮ่องเต้สุนัขนับว่าเป็นลูกกตัญญูคนหนึ่ง บัดนี้เขาจับมารดาของมันมา ถึงจะ 

เรียกร้องเอาเงินมากเพียงใด มันก็มีแต่จะต้องรับปาก 

ยามที่เย่เจินเจินเดินออกนอกกระโจม พบว่าหน้าผากของตัวเองมี 

เหงื่อออก เมื่อถูกสายลมยามราตรีพัดก็รู้สึกหนาวยะเยือก นางปาดออก 

อย่างลวก  ๆ รีบกลับกระโจมของตัวเอง ตลอดทางหวนคิดถึงเหตุการณ์ 

อันตรายเมื่อครู่นี้ คิดในใจว่า โชคดีที่เกิดไหวพริบขึ้นมาทันตา กุเรื่องว่าตน 

มีฐานะเป็นไทเฮาเช่นนี้ อย่างแรกเลย ตั๋วตั่วไม่มีทางกล้าเอาชีวิตนาง อย่าง 

ที่สอง กับสตรีอายุสี่สิบคนหนึ่ง เขาไม่น่าเกิดความคิดชั่วร้ายหรอก

เย่เจินเจินหวนนึกถึงหลีโหยวอีกครา ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง เขามี 

วิชาแพทย์ เพียงชั่วเวลาสั้น  ๆ  ไม่น่ามีอันตรายถึงแก่ชีวิต หากนางได้รับการ 

ช่วยเหลือให้กลับไปได้จะต้องพาเขาไปด้วยให้ได้

เมืองหลวง

คณะขุนนางได้รับสาส์นด่วนอีกฉบับ คราวนี้ตั๋วตั่วอูลาถูเปลี่ยนคำพูด 

ใหม่ กล่าวว่าคนที่ถูกจับไปคือไทเฮา นี่ยิ่งกว่าเหลวไหล ไทเฮาทรงประทับ 

อยู่ในวังหลวงอยู่ดี  ๆ เห็นได้ชัดว่าคนผู้นี้เป็นจอมหลอกลวง อีกทั้งยังเป็น 

พวกจอมหลอกลวงไม่มีแก่นสาร

เมื่อไทเฮาทรงทราบเรื่องนี้ก็ทรงพิโรธจนควันออกจมูก เย่ซิวหมิง 

จงใจใช้วิธีการสกปรก ปล่อยข่าวลือนี้ให้ทราบกันทั่วราชสำนัก เหล่าขุนนาง 
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ใหญ่จำนวนหนึ่งที่มีจินตนาการบรรเจิดหน่อย ไม่รู้ไปเอาความคิดเรื่องที่ว่า 

ไทเฮาทรงแอบหลบหนีออกจากวังหลวงอย่างลับ  ๆ หลังจากนั้นก็ถูกจับตัว 

ตรงสะพานขาดมาจากที่ใด ยิ่งเล่าลือยิ่งเลยเถิด สร้างเรื่องจนไทเฮาจำต้อง 

เข้าร่วมว่าราชการอยู่หลังม่านเป็นครั้งแรกเพื่อมารับฟังข้อเท็จจริง

เย่ซิวหมิงสร้างเรื่องทำให้ไทเฮาไม่สบอารมณ์พร้อมกับส่งราชทูตไป 

เจรจากับเผ่าหนี่ว์เจินอย่างลับ  ๆ  ไปพลาง  ๆ สำหรับเรื่องที่ไทเฮาถูกจับตัวไป  

ยังไม่ตอบปฏิเสธกลับไป รอฟังผลดีผลเสียก่อนแล้วค่อย  ๆ  คิดหาวิธีการ

ทางด้านเย่เจินเจินเปลี่ยนสถานะจากฮ่องเต้มาเป็นไทเฮา กองทัพของ 

เผ่าหนี่ว์เจินคงให้การรับรองอย่างกินดีอยู่ดีแน่นอน

ว่าแต่ ทางด้านจี่อู๋จิ้ว เนื่องจากเคลื่อนพลที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ยังไม่รู ้

สถานการณ์ในเมืองหลวง ทุกวันเขามีแต่ความคิดที่ว่า  ‘ตามหาเย่เจินเจิน’  

แต่ละวันสภาพจิตใจจึงดูไม่ค่อยปกตินัก  ลู่หลีกลัวว่าเขาจะคลุ้มคลั่งขึ้น 

อีกครั้ง ดังนั้นจึงเตรียมการว่าจะฟาดเขาให้สลบไว้ตลอดเวลา

แม้จี่อู๋จิ้วจะร้อนใจ ทว่ายังคงควบคุมตนเองได้ดีเยี่ยม เขาไม่อาจ 

มีปัญหาได้ ต้องเยือกเย็น เยือกเย็นแล้วถึงจะพบเจินเจิน

ขณะนี้จี่อู๋จิ้วยืนมือไพล่หลังอยู่ริมแม่น้ำสายหนึ่ง แม่น้ำสายนี้ไม่นับว่า 

กว้างนัก ไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ลงสู่ที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่  

คล้ายกับแพรไหมสีเงินพลิ้วไหวเส้นหนึ่ง จี่อู๋จิ้วมองไปที่ดวงตะวันสีแดงฉาน 

ซึ่งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำ แล้วค่อย  ๆ  ถอนหายใจ เจินเจินหนอเจินเจิน  

เมื่อใดข้าจะหาเจ้าพบ

แค่ไม่ได้เจอสิบกว่าวัน แต่กลับเหมือนจากกันนับสิบปี

ถ้าไม่ได้เจอเจ้าอีก ข้ากลัวว่าตัวเองจะเป็นบ้าไปเลยจริง  ๆ 

ลู่หลีสาวเท้ามาถึงข้างกายเขา ยืนเคียงข้างเขา นิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ลู่หล ี

จึงกราบทูลว่า “ฝ่าบาท ที่จริงกระหม่อมมีคำพูดบางอย่างอยากทูลพระองค์ 

มาตลอดพ่ะย่ะค่ะ”

“เชิญว่ามา”

“พระองค์…ไม่จำเป็นต้องหึงหรอกพ่ะย่ะค่ะ”
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จี่อู๋จิ้วถอนสายตากลับมา ผินหน้าไปมองเขา คนเบื้องหน้ารูปร่าง 

สูงใหญ่ ใบหน้าคมคาย คิ้วเรียวพาดเฉียงดั่งกระบี่ ยามที่มองเย่เจินเจินจะ 

เผลอก้มหน้าลงต่ำน้อย  ๆ  อย่างมิรู้ตัว ดูเขาจะไม่ทันสังเกตถึงความอ่อนโยน 

ของตัวเอง

ลู่หลีเห็นเขาไม่ตรัสอะไร จึงอธิบายเองว่า “เจินเจินอภิเษกกับพระองค ์

แล้ว พวกท่านเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่มีใคร 

แย่งชิงไปได้”

“เจ้าชอบนาง” จู่  ๆ  จี่อู๋จิ้วก็ตรัสขึ้นมา

ลู่หลีอึ้งไปสักพักหนึ่ง คาดไม่ถึงว่าจี่อู๋จิ้วจะทรงตรัสเช่นนี้ เขาก้มหน้า 

ลง สีหน้าดูอึดอัดอยู่บ้าง

“ถึงอย่างไรเจ้าก็พูดถูก นางเป็นผู้หญิงของข้า ไม่มีใครแย่งชิงไปได้  

เจินเจินน่ารักขนาดนั้น มีชายอื่นมาหมายปองนางก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ”  

จี่อู๋จิ้วไม่เคยคิดถึงปัญหาว่าใครมาก่อนใครมาหลังเช่นนี้มาก่อนเลย 

ลู่หลีเผยยิ้มขมขื่น “กระหม่อมชอบนางจริง  ๆ แต่มันจะมีประโยชน์ 

อะไร เพราะญาติผู้น้องของกระหม่อมผู้นั้น แท้จริงแล้วเป็นท่อนไม้ นางคง 

ไม่เคยตระหนักถึงคำถามนี้เลยกระมังว่ากระหม่อมจะชอบนางหรือไม่”

จี่อู๋จิ้วเห็นด้วยกับคำพูดนี้เป็นอย่างยิ่ง

ลู่หลีกล่าวต่อไปว่า “หากนางมีความรู้สึกกับกระหม่อมอยู่บ้างจริง  ๆ  

แม้กระหม่อมต้องสละชีพ ก็จะสู่ขอผ่านทางอาเขยให้จงได้”

พอฟังถึงตรงนี้ จี่อู๋จิ้วรู้สึกว่าดีใจที่เย่เจินเจินมีความรู้สึกช้า  หาก 

หญิงสาวนางนี้รู้สึกเร็วหน่อยละก็ มีหรือจะมาถึงจี่อู๋จิ้ว

“ชาตินี้กระหม่อมกับนางไร้สิ้นวาสนาต่อกัน กระหม่อมยอมรับได้  

ตอนนี้กระหม่อมคิดกับนางเป็นเพียงแค่น้องสาว” ลู่หลีเงยหน้าขึ้น มองหน้า 

จี่อู๋จิ้วอย่างจริงจัง “ดังนั้นกระหม่อมขอร้องพระองค์ด้วยฐานะพี่ชายคนหนึ่ง  

ขอร้องให้พระองค์ช่วยดีกับน้องสาวกระหม่อมให้มากหน่อย เจินเจินนาง 

ถูกโอ๋จนเคยตัว นิสัยไม่ค่อยดีมากนัก แต่…นางเป็นสตรีที่ดีมากคนหนึ่ง”

“ข้ารู้ นางเป็นภรรยาของข้า ข้าจะดีกับนางอย่างแน่นอน” ดีถึงขั้น 
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ตัวเองไม่อาจควบคุมได้ จี่อู๋จิ้วนึกอย่างเย้ยหยันตัวเอง

คนทั้งสองนิ่งเงียบงันอีกครา เดินเลียบริมน้ำอยู่ครู่หนึ่ง จี่อู๋จิ้วหลุบตา 

ลงต่ำ เห็นก้อนหินกองหนึ่งตั้งเป็นรูปร่างประหลาดอยู่ตรงปลายเท้า

“นี่คืออะไร” ลู่หลีก็มองไม่เข้าใจ

จี่อู๋จิ้วหยิบก้อนหินขึ้นมาสองก้อน เสริมเข้าไปในตำแหน่งของกอง 

ก้อนหินนั้นที่ว่างอยู่ ภาพแผ่นใบไม้ง่าย  ๆ  ก็ปรากฏยังเบื้องหน้าพวกเขา

“คือใบไม้๓  เจินเจิน!”  ลู่หลีรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย  “ฝ่าบาท  ที่แท้ 

พวกมันเคยหยุดพักอยู่ที่นี่ พวกเราไม่ได้เดินมาผิดทาง พวกมันเดินทาง 

ไปยังเขตชนเผ่าอูหลานจริง  ๆ”

“ข้ารู้” จี่อู๋จิ้วยืดกายขึ้น สีหน้าปีติยินดียิ่ง “แจ้งให้ทุกคนทราบ ออก 

เดินทางทันที เร่งเดินทัพทั้งวันทั้งคืน จะต้องไล่ตามเผ่าหนี่ว์เจินที่แตกพ่าย 

ให้ทันโดยเร็วที่สุด”

“พ่ะย่ะค่ะ!”

คนกลุ่มหนึ่งเร่งเดินทางตลอดคืน เช้าวันต่อมาทหารนายหนึ่งขี่ม้า 

ไล่ตามจนมาถึงเบื้องหน้าจี่อู๋จิ้ว แล้วรายงานว่า “ท่านแม่ทัพอู๋ ข้าน้อยคือคนที ่

ท่านสั่งให้ดูแลนกกระจอกภูเขา จู่  ๆ  มันก็กระสับกระส่าย พยายามกระแทก 

จะออกมาจากกรงขอรับ”

จี่อู๋จิ้วรู้ว่านี่หมายความว่าอะไร เขารีบให้กองทัพหยุดพัก ทุกคนเร่ง 

เดินทางมาตลอดคืน คนหิวโหย ม้าก็สิ้นเรี่ยวแรง ทว่าสภาพจิตใจของจี่อู๋จิ้ว 

กลับยังดีเยี่ยม เขาใคร่ครวญว่าหากเขาขี่ม้าเข้าไปใกล้  ๆ ข้าศึกคงเตรียมการ 

ป้องกันไว้ ดังนั้นเขาตัดสินใจจะนำยอดฝีมือสองสามคนเข้าไปสืบตำแหน่ง 

ที่อยู่ของเย่เจินเจินเสียก่อน นำนกกระจอกภูเขาสองตัวที่ถูกเส้นด้ายมัดติดขา 

อยู่ผูกติดแขนของจี่อู๋จิ้วกับลู่หลี องครักษ์ลับอีกสองนายกับราชองครักษ์อีก 

สี่นายก็ติดตามไปกับพวกเขาด้วย

เป็นไปตามคาด ห่างจากเบื้องหน้าไปอีกประมาณสิบลี ้ พวกเขาเห็นค่าย 

 ๓ ใบไม ้ (叶) แซ่เย่ของเจินเจินในภาษาจีนแปลว่าใบไม้
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ทหารของกองทัพเผ่าหนี่ว์เจิน

จี่อู๋จิ้วมองเห็นกระโจมหนึ่งไกล  ๆ  ก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่ง เจินเจินอยู่ 

ในนั้น...

ไปไม่ได้ ตอนนี้ยังไปไม่ได้ เขากำหมัดแน่น เจินเจิน รออีกหนึ่งวัน  

คืนนี้พวกเราจะได้เจอกันแล้ว 

จี่อู๋จิ้วกลัวว่าหากมองต่ออาจจะทนไม่ไหวจนพุ่งทะยานเข้าไปแน่ ดังนั้น 

จงึรบีสัง่การใหท้กุคนถอยกลบัไป หลงัจากพกัผอ่นเตม็ทีแ่ลว้ ยามบา่ยพวกเขา 

จะเคลื่อนทัพอีกครา ติดตามอยู่ด้านหลังของอีกฝ่ายอย่างระมัดระวัง

ทหารฝีมือดีหนึ่งหมื่นนายต่อทหารแตกพ่ายสี่พันนาย ศึกนี้สู้อย่างไร 

ก็ได้ชัยชนะ ทว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเย่เจินเจินด้วย ต้องเตรียม 

วางแผนอย่างรอบคอบ 

จี่อู๋จิ้วได้นำดอกลำโพง๔  แห้งติดตัวมาด้วยเป็นจำนวนมาก สมุนไพร 

ชนิดนี้สามารถทำให้คนเกิดอาการชาและสลบไสลได้ ยามนี้เหมาะจะนำมาใช้ 

ประโยชน์ ช่วงนี้เป็นวสันตฤดู ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดอยู่เหนือทุ่งหญ้า  

ขอเพียงจุดไฟเผาดอกลำโพงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกองทัพฝ่ายศัตร ู 

แม้จะไม่อาจทำให้พวกมันสลบไปได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ทำให้คนส่วนใหญ ่

มือเท้าไม่มีเรี่ยวแรง

ถึงเวลานั้นพวกเขาอาศัยความมืดของราตรีลักลอบเข้าไปในค่ายทหาร 

ศัตรูเพื่อช่วยเจินเจินออกมาก่อน ก่อนจะเคลื่อนทัพบุกจู่โจมค่ายทหารของ 

ศัตรูอย่างทันควันแล้วสังหารให้สิ้น

เจินเจิน ข้าจะไปช่วยเจ้าในทันทีนี้แล้ว

จี่อู๋จิ้วไม่เคยเฝ้ารอให้ยามราตรีมาถึงเร็ว  ๆ  ขนาดนี้มาก่อนเลย

 ๔ ดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดอกมะเขือภูเขา (山茄花) มีสรรพคุณใช้รักษาอาการ 

หอบหืด ลมบ้าหมู ทำให้เกิดอาการชา คลายเจ็บปวดโรคไขข้อ เหน็บชา และอาการเจ็บปวดบาดแผล  

เป็นต้น
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ตั๋วตั่วหนักใจยิ่ง
ตั้งแต่ออกรบทำศึก เขาไม่ได้แตะต้องสตรีมาสองสามเดือนแล้ว

หากวา่สตรนีางหนึง่สะคราญโฉม เชน่นัน้สตรนีางนัน้คงงามลำ้ดัง่เทพธดิา 

บนสรวงสวรรค์

เย่เจินเจินก็เป็นเช่นนั้น

พบพานสตรีเช่นนี้  ถึงแม้นางจะเป็นหญิงชราอายุคราวสี่สิบกว่าปี 

คนหนึ่ง ตั๋วตั่วที่อดกลั้นมาหลายเดือนก็ยากจะทานทนได้ ดังนั้นนับตั้งแต่ 

ที่รู้ว่าเย่เจินเจินเป็นผู้หญิง พอเขาไปพบหน้านางอีกครา พลันรู้สึกเคลิบเคลิ้ม 

หลงใหล

ทว่าสติสัมปชัญญะย้ำเตือนเขาว่า หญิงนางนี้มีอายุคราวมารดาของ 

เจ้า…

เมือ่ใดทีน่ำหญงิสาวทีอ่ยูต่รงหนา้สายตานีก้บัมารดาของเขามาเปรยีบเทยีบ  

๔
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พอตั๋วตั่วรู้สึกว่าจะมีอะไรกับเย่เจินเจินขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันผิดประเวณี

ยิ่งไปกว่านั้นนางเป็นถึงไทเฮา เป็นพระมารดาของฮ่องเต้ หากเขาจะ 

แสดงความรักกับมารดาขององค์ฮ่องเต้ ฮ่องเต้จะกระทำการใดต่อเขากัน 

หนอ…

แต่นางสวยมากจริง  ๆ...

ตั๋วตั่วครุ่นคิดอยู่หลายวัน สองสามวันมานี้สติสัมปชัญญะกับความ 

ปรารถนาในร่างกายตีกันไม่หยุดจนเกิดหมอกฝุ่นควันรอบสี่ทิศทุกวัน เขา 

รู้สึกว่าในหัวของตนเองมีคนตัวเล็กสองคนกำลังต่อสู้กันอยู่ อีกทั้งยังได้ยิน 

เสียงหึ่ง  ๆ วิญญาณแทบจะหลุดลอย

ในที่สุดตัณหาของเขาก็มีชัยเหนือเหตุผล เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า 

การตัดสินใจนี้ปลอดภัย เขาจึงหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่า สตรีจงหยวน 

ล้วนรักชื่อเสียงนักหนา ถึงเขาจะมีอะไรกับไทเฮาแล้ว เมื่อไทเฮาทรงกลับไป 

แล้วคงมิกล้าพูดออกมาถูกหรือไม่

ค่ำคืนนี้กองทัพได้ตั้งค่ายปักกระโจม ขณะที่ตั๋วตั่วกับเย่เจินเจินนั่ง 

รับประทานอาหารอยู่หน้ากองไฟ เขาส่งสุราให้เย่เจินเจินชามหนึ่ง เย่เจินเจิน 

อยู่ในค่ายทหารอย่างสะดวกสบายมาหลายวัน ยามนี้ยิ่งรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น  

นางดื่มสุราที่ได้รับมาอยู่หลายอึก ท่ามกลางแสงไฟที่ไหวระริกจึงมิทันสังเกต 

สีหน้าของตั๋วตั่วที่ทั้งเคร่งเครียดและกังวลใจเลย

และเนื่องจากความสนใจทั้งหมดของตั๋วตั่วล้วนอยู่ที่ร่างของเย่เจินเจิน  

จึงมิทันได้รับรู้สีหน้าเหนื่อยล้าของเหล่าทหารที่อยู่รอบ  ๆ  เลย

หลังจากที่กินอิ่มแล้ว เย่เจินเจินจึงกลับเข้าไปในกระโจม พบว่าตั๋วตั่ว 

ติดตามมาด้วย เย่เจินเจินยกมือชี้นิ้วไปทางหน้ากระโจม คิดจะให้เขาออกไป 

กลับพบว่ามือเท้าทั้งสี่ของตัวเองอ่อนแรงยิ่งนัก แค่ยกนิ้วยังกินแรง หัวใจ 

ของนางหนักอึ้ง เอ่ยว่า “เจ้าให้ข้าดื่มอะไร!”

“ก็แค่ของที่เพิ่มความสนุกสนานเท่านั้นเอง” ตั๋วตั่วโผกระโจนเข้ามา 

อย่างหื่นกระหาย รีบร้อนจะถอดเสื้อผ้าของเย่เจินเจิน เขาก็ไม่รู้เป็นเพราะ 

เหตุใด วันนี้แค่นางมองด้วยสายตาน้อย  ๆ ฉับพลันนั้นราวกับว่าร่างทั้งร่าง 
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อ่อนยวบไม่เหลือเรี่ยวแรง

“ไสหัวไป!” เย่เจินเจินทั้งอายทั้งโกรธ ยกเท้าจะถีบเขา

แรงเท้านี้ไม่หนักมาก ทว่าตั๋วตั่วไม่ทันระวังจึงถูกนางถีบลงไปกอง 

กับพื้น เขารู้สึกเดือดดาล พลิกฝ่ามือตบไปที่ใบหน้าของเย่เจินเจินหนึ่งฉาด  

แต่เมื่อเห็นใบหน้าของนางที่บวมแดงขึ้นอย่างรวดเร็วและสีหน้าเจ็บปวดแล้ว  

เขากลับรู้สึกตื่นเต้น

ร่างกายร่ำร้องว่าต้องการปลดปล่อย ตั๋วตั่วมิอาจควบคุมได้อีก จึง 

กระโจนเข้าหา ทางหนึ่งกดเย่เจินเจินลงแล้วระดมจูบบนใบหน้าและซอกคอ 

ของนาง อีกทางก็ถอดเสื้อของเย่เจินเจินอย่างร้อนใจ

เย่เจินเจินทั้งตกใจทั้งโกรธทั้งอายทั้งกลัว “ปล่อยนะ! เจ้าคนสารเลว!”

ตั๋วตั่วจะปล่อยมือได้อย่างไร เขาถอดเสื้อเกราะของนางออก ส่วน 

หมวกเกราะถูกกระชากออกไปนานแล้ว แถบผ้าคาดผมถูกกระชากขาด  

เส้นผมยาวสยายยุ่งเหยิงลงมาคลอเคลียไหล่ 

อาภรณ์สาวงามหลุดลุ่ย น้ำตาไหลนอง ภาพนี้ยิ่งทำให้ตั๋วตั่วเลือดลม 

พลุ่งพล่าน เขาโยนเสื้อเกราะออกไป ก้มหน้าลงต่ำคิดจะจุมพิตที่ริมฝีปาก 

ของนาง

ทันใดนั้นเย่เจินเจินเป็นฝ่ายพลิกร่างขึ้นไปอยู่ด้านบนตัวของตั๋วตั่ว  

ใบหน้าอยู่ใกล้เขามาก ริมฝีปากแทบจะชิดริมฝีปากของเขา

“เจ้าคิดตกแล้วรึ” ตั๋วตั่วรู้สึกทรวงอกที่บดเบียดสองข้างนั้นทั้งนุ่มนิ่ม 

และร้อนผ่าว น้ำเสียงจึงแหบพร่า

คำตอบของเย่เจินเจินคือการอาเจียนรดใส่ใบหน้าของเขา แม้ว่าอาหาร 

เย็นจะค่อนข้างเรียบง่าย  มีเพียงแค่เนื้อ อีกทั้งยังมีกลิ่นสุราโชยออกมา  

รสชาตินั้นแย่จริง  ๆ 

ในฐานะที่เป็นคนชอบความรุนแรงคนหนึ่ง ชั่วชีวิตนี้ของตั๋วตั่วยังมิเคย 

แพ้พ่ายให้กับสตรี ฉากรุนแรง กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้ง เขาก็เคยประสบ 

พบพานมาแล้ว แต่วิธีสบประมาทเยี่ยงนี้...เขาเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรก ดังนั้น 

เขาตกตะลึงอยู่นานกว่าวิญญาณจะหวนกลับคืนมา พริบตานั้นความขุ่นเคือง 
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และความอับอายเพิ่มทบทวี 

เมื่อเย่เจินเจินสลัดหลุดจากเขาได้ก็รีบตะเกียกตะกายลุกขึ้น จะไป 

ที่ทางออกของกระโจม

ตั๋วตั่วลูบใบหน้า ทันเห็นเย่เจินเจินคิดจะวิ่งหนี เอื้อมมือไปจับที่ข้อเท้า 

ของนางดึงนางกลับมา แม้เขาจะสูญเสียพลังกายไป ทว่ายังคงเหลืออยู่ไม่น้อย

เย่เจินเจินเอ่ยด้วยเสียงสะอื้นไห้ “เจ้าปล่อยข้าไปเถอะ เจ้าต้องการ 

อะไร ข้ายินดีมอบให้เจ้า ข้าสัญญา!”

“ข้าต้องการเจ้า!” ตั๋วตั่วขณะพูดก็แหวกเสื้อผ้าของนางอีกครา 

ทันใดนั้น คนราวสองสามคนก็พรวดพราดเข้ามาในกระโจม เดิมที 

ขนาดของกระโจมค่อนข้างกว้างใหญ่ พอมีกลุ่มคนบุกเข้ามาก็รู้สึกว่าคับแคบ 

ขึ้นมาทันใด หนึ่งในนั้นที่เป็นหัวหน้าผู้สวมเสื้อเกราะและหมวกเกราะของ 

ทหารเผ่าหนี่ว์เจินมีรูปร่างสูงสง่า ใบหน้าหล่อเหลา พอเห็นสภาพภายใน  

โทสะก็เดือดพล่าน สองตาแดงก่ำ คว้าจับปกคอเสื้อด้านหลังของตั๋วตั่ว 

แล้วจับเหวี่ยงลงพื้น ตั๋วตั่วส่งเสียงโอดครวญ มิทันได้ตอบโต้ก็ถูกเขาเหยียบ 

เข้าที่หน้าอก ฝ่าเท้าที่หนักหน่วงทำให้เขามิอาจขยับไปไหนได้

กลุ่มคนด้านหลังเขาพอเห็นเหตุการณ์ในกระโจมก็ค่อย  ๆ ทยอยล่าถอย 

ออกไปจากกระโจมอย่างรู้หน้าที่ 

“เจ้า เจ้า...เจ้าเป็นใครกัน!”

อีกฝ่ายไม่ตอบคำ เพียงชักกระบี่อาญาสิทธิ์ออกจากข้างเอว ภายใน 

กระโจมมีไอเยียบเย็นไปแผ่ปกคลุมชั่วขณะ ประหนึ่งมังกรคะนองวารีสีเงิน 

ตัวหนึ่งกำลังส่งเสียงเกรี้ยวกราดยาวนาน ตั๋วตั่วรู้ตัวว่าวันนี้ตนเองยากจะรอด 

จึงหลับตาแน่น ตัวสั่นระริก

ดวงเนตรมังกรคะนองวารีนั้นหลุบลง เย่เจินเจินพลันเอ่ยขึ้นทันควัน  

“อย่าสังหารเขา!”

ปลายกระบี่หยุดที่ลำคอของตั๋วตั่วเพียงหนึ่งชุ่น

เย่เจินเจินกล่าวอธิบายว่า “เขาเป็นบุตรชายคนโตของอาเอ่อร์ฮาถู  

จับตัวกลับไปยังมีประโยชน์อยู่”
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ตั๋วตั่วลืมตาขึ้น หันไปมองเย่เจินเจินเพื่อร้องขอชีวิตราวกับว่ามันเป็น 

ฟางเส้นสุดท้ายมิปาน

จี่อู๋จิ้วก็หันไปมองเย่เจินเจินเช่นกัน นางผมเผ้ายุ่งเหยิง เสื้อผ้าหลุดลุ่ย  

แก้มข้างซ้ายบวมเป่งแลเห็นรอยนิ้วมือห้านิ้วได้อย่างชัดเจน

เขาทะนุถนอมนางดั่งแก้วตาดวงใจ แม้แต่นิ้วมือเขายังมิอาจตัดใจให้ 

หยิบจับอะไร ยามนี้กลับถูกคนข่มเหงรังแกเช่นนี้

ตั๋วตั่วพอแลเห็นความหวัง หันมาเอ่ยกับเย่เจินเจิน “ไทเฮาไว้ชี---”

มังกรคะนองวารีบั่นเศียร โลหิตสาดกระจาย ศีรษะของตั๋วตั่วกลิ้งอยู่ 

หลายตลบ สุดท้ายกลิ้งไปหยุดเบื้องหน้าของเย่เจินเจิน ดวงตาทั้งสองข้าง 

ของเขาเบิกโพลง คำพูดคำสุดท้ายยังคงติดอยู่ที่ปาก

จี่อู๋จิ้วถือกระบี่อยู่นิ่ง  ๆ  พลางหลับตาลง ไม่เอ่ยคำใด

เย่เจินเจินพยายามลุกขึ้นยืน สาวเท้าไปเบื้องหน้าเขา ดึงแขนเสื้อ 

ของเขา “ท่านมาแล้ว?”

ยังคงเงียบงัน

เย่เจินเจินเป็นฝ่ายเข้าไปกอดที่เอวของเขาก่อน ซุกหน้าเข้าแผงอก 

ของเขา “อย่าโกรธอีกเลย”

จี่อู๋จิ้วโอบกอดนางทันใด กอดแนบแน่น แน่นเสียจนเย่เจินเจินเจ็บลึก 

เข้าไปถึงในกระดูก เหมือนว่าเขากลัวนางจะหายไปกลางอากาศก็มิปาน

“เจินเจิน เจินเจิน…” คางเขาเกยอยู่บนศีรษะนางแล้วเอาแต่เรียกชื่อ 

ของเย่เจินเจินซ้ำ  ๆ 

“ข้าอยู่นี่” เย่เจินเจินอยู่นิ่ง  ๆ ปล่อยให้เขาโอบกอด แต่พอเอ่ยปาก  

น้ำตาพลันไหลริน “ข้าจะไม่ก่อเรื่องอีกแล้ว”

“เจนิเจนิ เจนิเจนิ…” จีอู่จ๋ิว้กระซบิเสยีงตำ่ ปากขยบัเรยีกชือ่นีค้รัง้แลว้ 

ครั้งเล่า คนผู้นี้…เขาเฝ้าคะนึงหามาหลายค่ำคืน กลัวว่านางจะทนทุกข์ทรมาน  

กลัวนางจะถูกรังแก ทุกขณะจิตเอาแต่คิดว่านางอาจจะถูกกลั่นแกล้งเช่นไรบ้าง  

เขาจะกินจะนอนล้วนไม่เป็นสุข ยามนี้ในที่สุดเขาสามารถโอบรั้งนางเข้ามาใน 

อ้อมอกได้เสียที เขาอดอุทานมิได้ สวรรค์ทรงเมตตาเขาอยู่ไม่น้อย หัวใจ 
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ที่ว่างเปล่าตลอดหลายวันที่ผ่านมา จู่  ๆ  ก็ได้รับการเติมเต็มเสียจนพองโต  

ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสุขหรือทุกข์ดี

“จี่อู๋จิ้ว ข้าคิดถึงท่านแล้ว” เย่เจินเจินเอ่ยด้วยเสียงสะอื้นไห้

จี่อู๋จิ้วปล่อยนาง ช่วยนางเช็ดคราบน้ำตา กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า  

“ข้าก็คิดถึงเจ้า”

ชั่วขณะนั้นจู่  ๆ  ด้านนอกก็มีเสียงการฆ่าฟันสะท้านฟ้า จี่อู๋จิ้วรู้ว่าทหาร 

ของตนเองกำลังเปิดฉากล้อมชนเผ่าหนี่ว์เจินที่แตกพ่ายอยู่ จึงดึงเย่เจินเจิน 

นั่งลงในกระโจม

เย่เจินเจินเห็นจี่อู๋จิ้วเตะศีรษะของตั๋วตั่วไปอีกด้านหนึ่ง จึงกล่าวว่า  

“เขาเป็นบุตรชายของอาเอ่อร์ฮาถูจริง  ๆ  นะ”

“แล้วไง กล้าแตะต้องผู้หญิงของข้า ตายไปก็ไม่น่าเสียดายหรอก”  

จี่อู๋จิ้วมองแก้มซ้ายของเย่เจินเจินก็รู้สึกปวดใจขึ้นมาอีกครา

“พวกเราจับตัวเขากลับไปก็น่าจะหาผลประโยชน์ได้ไม่ใช่น้อย  ๆ นี่ 

เรียกว่ายืมหอกสนองคืน”

“ข้าไม่ขาดแคลนสิ่งใด” จี่อู๋จิ้วกล่าว พลันถามอย่างสงสัยว่า “ใกล้จะ 

ตายอยู่แล้ว เหตุใดเขาถึงตะโกนเรียกไทเฮาด้วยเล่า”

“เขา…ไม่ใช่หรอก ท่านฟังผิดแล้ว” เย่เจินเจินกินปูนร้อนท้อง

“จริงรึ” จี่อู๋จิ้วค่อย  ๆ  หรี่ตาลง

เย่เจินเจินซบลงอ้อมอกของจี่อู๋จิ้วอย่างออดอ้อน “จี่อู๋จิ้ว ข้ารู้สึก 

ไม่สบาย”

จี่อู๋จิ้วรู้ว่านางแสร้งเปลี่ยนหัวข้อสนทนา แต่กลับอดถามมิได้ว่า “ไม่ 

สบายตรงไหน ไม่มีเรี่ยวแรงใช่หรือไม่” ที่ทั่วทั้งร่างไร้เรี่ยวแรงคงเป็นเพราะ 

สูดดมดอกลำโพงเข้าไป

เย่เจินเจินผงกศีรษะ แล้วส่ายหน้าไปมา ไม่เพียงแต่ไร้เรี่ยวแรง  

ร่างกายของนางยังรู้สึกร้อนผ่าวคล้ายกับจะเป็นไข้ แต่สติแจ่มชัดไม่เหมือนกับ 

เป็นไข้ “ข้า…ร้อน”

ตอนนี้ยังเป็นเวลาหัวค่ำ นางสวมเสื้อเพียงชั้นเดียว ไฉนจึงรู้สึกร้อนได ้ 
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จี่อู๋จิ้วแปลกใจอยู่บ้าง เอามือทาบหน้าผากของนาง ร้อนอยู่นิดหน่อย แต่ก็ 

ไม่ได้เป็นไข้

เขาเอียงหน้าพิศมองหน้าอย่างละเอียด แก้มซ้ายถูกตบจนแดง พอจะ 

เข้าใจได้ แต่แก้มขวากลับย้อมเป็นสีแดงซ่าน อีกทั้งแววตาฉ่ำไปด้วยหยาดน้ำ  

ริมฝีปากสีชมพูระเรื่อดุจกลีบดอกท้อแย้มขึ้นเล็กน้อย หอบหายใจกระชั้นขึ้น…

จี่อู๋จิ้วถามพร้อมทั้งขมวดคิ้วมุ่น “เขาเอาอะไรให้เจ้ากิน”

“ไม่รู้” เย่เจินเจินคลี่ยิ้ม นัยน์ตาหวานหยาดเยิ้ม เห็นจี่อู๋จิ้วจับจ้อง 

มองมาที่ใบหน้านางก็เผลอเลียริมฝีปากโดยมิทันรู้ตัว

เจา้ไมรู่แ้ตข่า้รู ้ จีอู่จ๋ิว้ลอบสบถดา่เจา้สารเลวไปยกหนึง่ แลว้อุม้เยเ่จนิเจนิ 

เดินออกไปนอกกระโจม

การต่อสู้ด้านนอกจบลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทหารเผ่าหนี่ว์เจินทั้ง 

ได้รับยาหลอนประสาทและสูญเสียผู้นำ จึงตื่นตระหนกลนลานเหมือนกับ 

แมลงวันไร้หัว สุดท้ายก็โดนจับกุมได้อย่างง่ายดายในเวลาสั้น  ๆ ขณะที่ศึก 

สงครามนี้ใกล้จะจบลง ลู่หลีก็เดินเข้ามาทูลถามจี่อู๋จิ้วว่าจะจัดการกับเชลย 

พวกนี้อย่างไรดี

“สังหารให้หมด”

จี่อู๋จิ้วรับสั่งประโยคนี้ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ เพราะกำลังจะเข้าใกล้เขต 

เผ่าอูหลาน ขณะเดินทัพ พวกเขาไม่มีเวลามาใส่ใจเอาเสบียงอาหารมาให้กับ 

เหล่าเชลยตั้งหลายพันคนหรอก แต่หากปล่อยพวกเชลยเหล่านี้ไป พอกลับ 

ไปแล้วมันต้องหวนกลับมาบุกโจมตีแคว้นต้าฉีอีกครั้งแน่ ยิ่งไม่เป็นผลดี

หลังจากนั้นจี่อู๋จิ้วก็กำชับให้หวังโหย่วฉายหาเสื้อผ้าสะอาด ๆ  มาสองชุด  

แล้วพาเย่เจินเจินไปที่ริมแม่น้ำ 

อาบน้ำให้เย่เจินเจินเป็นเรื่องยากมากเรื่องหนึ่ง

จี่อู๋จิ้วสาบานได้ว่าไม่ได้มีความคิดไม่ซื่อ เย่เจินเจินอยู่ในสภาพย่ำแย่  

แก้มซ้ายบวมเป่ง อีกทั้งยังถูกวางยาบ้า  ๆ จี่อู๋จิ้วปวดใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่รู้ 

จริง  ๆ  ว่าวันนี้นางได้รับความลำบากอะไรมาบ้าง เขาไม่กล้าคิดมากนัก 

เขาเพียงแค่อยากพานางไปที่แม่น้ำให้นางได้อาบน้ำเย็น  จะได้ขจัด 
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ฤทธิ์ของยาออก ครั้นแล้วก็ดึงนางลงน้ำ

สีหน้าของเย่เจินเจินงดงามดุจดอกท้อ แววตาฉ่ำไปด้วยหยาดน้ำพลาง 

จับจ้องมองเขา จนเขามือไม้อ่อนไปหมด ผิวแก้มค่อย  ๆ  เห่อร้อนขึ้น

จี่อู๋จิ้วลูบจมูกอย่างเก้อกระดาก พวกเขาเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้อง  

เพียงแค่อาบน้ำให้ภรรยาตัวเอง เหตุใดเขาต้องเขินอายด้วยเล่า

เย่เจินเจินก็รู้สึกว่าการให้คนอื่นช่วยอาบน้ำให้นั้นทำให้ขัดเขินอยู่มาก  

นางจึงกล่าวว่า “ข้ามีแรงแล้ว ให้ข้าอาบเองเถอะ”

จี่อู๋จิ้วเหมือนได้รับการปลดปล่อย เอาผ้าเช็ดตัววางไว้แล้วหันร่างเดิน 

จากไป เดินห่างจากนางไปสิบกว่าจั้ง แล้วเขาเองก็เริ่มอาบน้ำ มิได้สนใจนาง

คนทั้งสองใช้เวลาอาบน้ำอยู่ครู่หนึ่ง หลังจากแต่งกายเสร็จเรียบร้อย 

แล้วก็นั่งลงบนพื้นหญ้าริมฝั่งน้ำ  คอยผลัดกันเช็ดผมให้อีกฝ่าย  ยามนี้ 

พระจันทร์ลอยเด่นกลางนภา ทอแสงนวลอร่าม แสงจันทร์สาดส่องลงมา 

เหมือนกับมีม่านผืนบาง  ๆ  ลอยอยู่เหนือทั่วทุ่งหญ้าจนเกือบจะมองไม่เห็น 

หมอกระลอกน้ำที่สะท้อนกับแสงจันทร์ ประหนึ่งเส้นสีเงินไหลรินจากเส้น 

ขอบฟ้าตกลงมาบนพื้น

จี่อู๋จิ้วมองแสงจันทร์ เห็นแก้มซ้ายของเย่เจินเจินหายบวมแดงไปกว่า 

ครึ่งแล้ว ทว่าแก้มสองข้างยังคงแดงอยู่ คิดว่าเพราะตัวยาค่อนข้างแรง หนึ่ง 

ชั่วยามกว่าแล้วก็ยังไม่หมดฤทธิ์สักที ทว่ายามนี้นางสงบลงไปไม่น้อยแล้ว  

ก้มหน้าลง ตั้งใจเช็ดผมให้เขาอยู่ จี่อู๋จิ้วเห็นแววตาแห่งความปรารถนาของ 

นาง หัวใจที่เพิ่งสงบกลับมาเต้นรัวอีกครั้ง เขามิกล้ามองนางอีก เพียงเช็ดผม 

ที่อยู่ในมือต่อไป

เมื่อเช็ดผมเกือบจะแห้ง เย่เจินเจินตั้งใจรวบผมขึ้น จี่อู๋จิ้วก็ได้แต่ใช้ 

แถบผ้าคาดผมสีน้ำเงินอ่อนเส้นหนึ่งผูกให้

ผูกเสร็จแล้วเย่เจินเจินก็เข้าไปซุกอยู่ในอ้อมอกของจี่อู๋จิ้วให้เขาโอบกอด  

คนทั้งสองโอบกอดกันดูพระจันทร์ จี่อู๋จิ้วรู้สึกว่าคนที่อยู่ในอ้อมแขนของเขา 

กำลังสั่นเบา  ๆ อดที่จะถามอย่างแปลกใจมิได้ว่า “เจินเจิน เจ้าหนาวหรือ”

“เปล่า”  เสียงของเย่เจินเจินเจือเสียงสะอื้นไห้  “ข้ายังร้อนอยู่…”  
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ความร้อนนั้นส่งผลให้เลือดในกายสูบฉีดร้อนผ่าว แม้ว่าจะอาบน้ำเย็นไปแล้ว  

แต่ก็ยังถอนฤทธิ์ยาออกไปได้ไม่หมด

“เจินเจิน อดทนหน่อย สงบใจลงเดี๋ยวก็ดีขึ้น”

เย่เจินเจินตั้งแต่เล็กจนโต เรื่องที่เรียนได้ยอดแย่ที่สุดคือคำว่า ‘อดทน’  

นางคว้าจับสาบเสื้อของจี่อู๋จิ้วแล้วซุกหน้าลงหน้าอกของเขา “ข้ารู้สึกไม่สบาย”  

ความไม่สบายนั้นเหมือนกับเกิดอาการคันในข้อต่อกระดูก ต้องหาทางทำอะไร 

สักอย่างเพื่อขจัดออกไป

จี่อู๋จิ้วลำบากใจอยู่บ้าง หากจะพูดว่าไม่ต้องการก็เป็นเรื่องโกหก ทว่า 

เขาไม่รู้ว่าเย่เจินเจินเตรียมตัวพร้อมหรือไม่ ถ้าหากว่าเขาทำผิดอะไรลงไปอีก…

“งั้นเจ้าจะคิดทำอะไร” จี่อู๋จิ้วเพียงแต่มอบสิทธิ์การตัดสินใจให้แก่ 

เย่เจินเจิน

“ข้าไม่รู้” จนกระทั่งบัดนี้ เย่เจินเจินเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งเพียงสองครั้ง  

ทั้งสองครั้งนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพิสมัยนัก แต่ยามนี้นางมิได้นำความ 

รู้สึกขณะนี้กับประสบการณ์ครั้งก่อนนั้นมาเชื่อมโยงกัน นางเพียงแค่รู้ว่าตัวเอง 

กระสับกระส่าย จำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ใจสงบลง นางไม่รู้ว่านาง 

คิดจะทำอะไรจริง  ๆ สติสัมปชัญญะของนางไม่อาจให้คำตอบที่ถูกต้องได้  

ดังนั้นนางได้แต่ทำตามสิ่งที่หัวใจปรารถนา…จริง  ๆ  แล้วนางอยากทำอะไรเล่า

เย่เจินเจินกระชากสาบเสื้อของจี่อู๋จิ้วจนกระดูกไหปลาร้าโผล่ออกมา 

ให้เห็นรำไร นางเข้าไปจูบโดยไม่ต้องคิด เหมือนยังจูบไม่หนำใจพอ นางจึงใช ้

ปลายลิ้นเลียไล้เบา  ๆ 

จี่อู๋จิ้วเดิมจิตใจสั่นไหวอยู่แล้ว ยามนี้ยิ่งทนการยั่วยวนแทบจะไม่ไหว  

เขาประคองไหล่ของเย่เจินเจินไว้ เดิมตั้งใจจะผลักนางออกไป แต่มือกลับ 

เลื่อนไปที่ท้ายทอยของนางแล้วกดลงมาเบา  ๆ ก่อนจะร้องครางอย่างพึงพอใจ  

“เจินเจิน…”

เย่เจินเจินได้รับการกระตุ้น นางก็เงยหน้าขึ้น คล้ายกับรอป้อนอาหาร 

ให้ลูกนกก็มิปาน แล้วยืดกายขึ้น เห็นลำคอเกลี้ยงเกลาตรงหน้าแล้วโน้มปาก 

ไปดูดเม้มเบา  ๆ  ก่อนจะโลมเลีย รู้สึกว่าของสิ่งนี้ไม่เพียงแค่มีรสชาติห้ารส  
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แต่กลับทำให้คนลุ่มหลงจนไม่อยากผละริมฝีปากออกมาเลย

จี่อู๋จิ้วรู้สึกว่าเย่เจินเจินดูดเม้มเช่นนี้แทบกระชากวิญญาณของเขาให้ 

หลุดลอยออกจากร่าง มือหนึ่งเขาโอบรั้งเอวคอดกิ่วของนาง ส่วนอีกมือหนึ่ง 

จับท้ายทอยของนางเบา  ๆ  ช่วยนางคงท่าทางนี้ไว้ เขาแหงนหน้าขึ้น ให้นาง 

ได้จูบจุดที่อ่อนไหวที่สุด  เขาค่อย  ๆ  หรี่ตาลง  มองแสงจันทร์  แสงดาว 

พร่างพราวเต็มท้องฟ้า แสงสีขาวราง  ๆ  เหล่านั้นราวกับว่าเปลี่ยนให้เมฆหมอก 

เป็นห้าสีแล้วร่วงหล่นมาจากท้องฟ้าลอยวนเวียนไปมาอยู่รอบกายพวกเขา

“เจินเจิน…” เสียงของจี่อู๋จิ้วค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นแหบพร่า รู้สึกวาบหวาม 

และจั๊กจี้ตรงลำคอแล้วแผ่ซ่านไปทั่วร่าง เขาควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้ว พลิกตัว 

แล้วขึ้นมาทาบทับบนตัวของเย่เจินเจิน ประกบปากจูบนางอย่างดูดดื่ม

เย่เจินเจินรู้สึกว่าการจูบเช่นนี้ทำให้ความรู้สึกทรมานในร่างกายคล้าย 

จะลดทอนไปเสียส่วนหนึ่ง รู้สึกว่าสอดประสานได้ดียิ่ง จึงเป็นฝ่ายรุกเข้าไป 

โอบรอบคอของเขาก่อน อ้าปากแล้วสอดเรียวลิ้นเกี่ยวกระหวัดกับของเขา

…แย่แล้ว!

จี่อู๋จิ้วจูบนางพลางถอดเสื้อของทั้งสองคนปูบนพื้นหญ้า  แล้วให้ 

เย่เจินเจินนอนอยู่บนนั้น

เย่เจินเจินนอนเปลือยกาย ลมเย็นพัดผ่านทำให้นางรู้สึกสยิวกาย  

ความหนาวเย็นไม่อาจจะดับความรุ่มร้อนในกายได้ ยิ่งจี่อู๋จิ้วจ้องมองก็ยิ่ง 

มีแต่จะทำให้นางร้อนมากขึ้น

พอถึง ณ เวลานี้ เย่เจินเจินรู้แล้วว่าพวกเขาจะทำอะไรกันต่อ แม้ว่า 

ในใจจะรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง แต่ก็รู้สึกดีกว่าเมื่อก่อนมากมายนัก มิหนำซ้ำ  

ความรู้สึกที่ไม่พอใจนี้ได้ถูกความปรารถนาอันแปลกประหลาดในกายกดลงไป 

เนิ่นนานแล้ว

จี่อู๋จิ้วโน้มตัวลงก้มจูบลูบไล้ไปบนตัวเย่เจินเจิน ถึงแม้ว่าน้องชายเขา 

จะเริ่มคับแน่นขึ้นมาแล้ว  ทว่าเขาอยากให้เย่เจินเจินรู้สึกผ่อนคลายและ 

พร้อมรับเขา ดังนั้นไม่อาจจะใจร้อนได้

เย่เจินเจินส่งเสียงครวญครางหอบกระเส่า  นางเองก็ไม่รู้ว่าตัวเอง 
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ส่งเสียงอะไรออกไป เพียงแค่รู้สึกว่าเลือดในกายของนางร้อนรุ่มและพลุ่งพล่าน 

ไปถึงเส้นเลือดแล้วลามเลียไปถึงผิวกาย ซึ่งก็ร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟสุม จุดที่ 

เปลวเพลิงแผดเผาคือจุดที่จี่อู๋จิ้วเคยจูบลูบไล้มาก่อนทั้งสิ้น

ความรู้สึกนี้แปลกและน่าตื่นเต้น และมันเป็นสิ่งที่นางต้องการ

“เจินเจิน ข้าจะเข้าไปแล้วนะ ได้ไหม” จี่อู๋จิ้วถามเสียงแหบพร่า

“อืม” เย่เจินเจินหลับตาสองข้างแน่น รับปากไปโดยมิรู้ตัว

เมื่อจี่อู๋จิ้วหยัดเอวไปข้างหน้า ดุนดันความแข็งแกร่งเข้าสู่กายนาง  

แล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเย่เจินเจินตามมา นางหลับตาแน่น น้ำตาพลัน 

ไหลรินลงมา กัดริมฝีปากแน่น หัวคิ้วขมวดมุ่น ขนตาสั่นระริก แพขนตา 

ยาวงอนขยับคล้ายผีเสื้อกระพือบิน คล้ายว่าพยายามอดกลั้นอะไรอยู่

จี่อู๋จิ้วตื่นตระหนกกับสีหน้าของนางจนเหงื่อเย็นไหลโซมกาย

“สบายมาก” เย่เจินเจินอ้าปากเอ่ยด้วยเสียงหวานสะท้านสั่นเครือ 

เจือเสียงสะอื้นไห้ ราวกับแมวกำลังออดอ้อนก็มิปาน

“…” หัวใจที่แขวนเติ่งอยู่ก็คลายลง

“ทำต่อ” นางกล่าวเร่งรัด

เขาก้มลงจูบซับน้ำตาให้นาง กล่าวเสียงต่ำ “รับพระบัญชา”

มัจฉาสีขาวดุจหิมะสองตัวเกี่ยวกระหวัดรัดพันอยู่นานสองนานไม่มีหยุด  

ณ ริมน้ำ แม้แต่พระจันทร์ยังมิอาจทนมองดูได ้ ต้องซ่อนตัวอยู่หลังปุยเมฆขาว

เช้าตรู่ หวังโหย่วฉายรออยู่เป็นเวลานาน ไม่เห็นจี่อู๋จิ้วเรียกหาเขาเสียที จึง 

เดินเข้ากระโจมเอง คิดจะไปปรนนิบัติจี่อู๋จิ้วตื่นบรรทม เขาเพิ่งจะเดินเข้าไป 

ก็เห็นเย่เจินเจินกับจี่อู๋จิ้วตระกองกอดนอนหลับกันอย่างฝันหวานบนผืนหนัง 

หมาป่า บนตัวพวกเขามีผ้าห่มผืนบาง  ๆ  ห่มคลุมอยู่ ปิดคลุมร่างกายอย่าง 

มิดชิด โผล่มาให้เห็นเพียงใบหน้ากับเส้นผมดำเงาของพวกเขาเท่านั้น 

หวังโหย่วฉายครุ่นคิดในใจ ฮองเฮาต้องหวาดกลัวอกสั่นขวัญแขวน 

อยู่ในค่ายทหารมาหลายวัน ก็สมควรจะได้นอนเต็มอิ่ม คืนก่อนฝ่าบาททรง 

กังวลพระทัยเสียจนอดตาหลับขับตานอนติดต่อกันมาหลายสิบชั่วยาม ยามนี้ 
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แน่นอนว่าต้องบรรทมให้มาก  ๆ พอคิดได้ถึงตรงนี้เขาก็เหลือบมองคนทั้งสอง 

ที่นอนหลับศีรษะเกยซ้อนกันแวบหนึ่ง ใบหน้ายามบรรทมของพวกเขาดูมี 

ความสุข ลมหายใจของฝ่าบาทยังคงราบเรียบสม่ำเสมอและเป่ารดขมับของ 

พระนาง เป่ารดจนเส้นผมปอยหนึ่งตรงขมับปลิวขึ้นแล้วตกลง

หวังโหย่วฉายไม่ได้ปลุกพวกเขาทั้งสองให้ตื่น ก่อนจะหันกายเดินออก 

จากกระโจมด้วยฝีเท้าแผ่วเบา

ขณะปิดม่านกระโจมลง จี่อู๋จิ้วก็ค่อย  ๆ  ลืมตาขึ้นช้า  ๆ แท้จริงแล้ว 

ยามที่หวังโหย่วฉายเดินเข้ามานั้นเขาตื่นแล้ว แต่เพราะตนไม่อยากจะพูดคุย 

กับเขา เกรงว่าเสียงดังจนปลุกให้เย่เจินเจินตื่น ก้มหน้าลงมองคนที่นอน 

หลับลึกในอ้อมกอด จี่อู๋จิ้วรู้สึกว่าหัวใจพองโตจนคับแน่นทรวงอก เขาขบคิด  

ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีแฝงไว้อยู่เสมอจริง  ๆ ไม่คิดเลยว่าเส้นทาง 

หลบหนีเส้นนี้กลับทำให้พวกเขาได้เป็นสามีภรรยากันอย่างแท้จริง  เมื่อคืน 

ที่เย่เจินเจินเร่าร้อนเช่นนั้นเป็นเพราะฤทธิ์ยาที่รุนแรง ไม่รู้ว่าวันนี้ตื่นขึ้นมา 

นางจะยังปฏิเสธการสัมผัสทางกายอยู่อีกหรือไม่

คิดได้เช่นนี้จี่อู๋จิ้วก็อดเป็นกังวลมิได้ เขามีศักดิ์เป็นถึงฮ่องเต้ แต่ไหน 

แต่ไรมาเขาเป็นคนควบคุมและมีอำนาจตัดสินทุกอย่าง ทว่าไม่เคยนึกเลย  

พอเผชิญหน้ากับเย่เจินเจิน เขากลับต้องเป็นฝ่ายรอการตัดสินจากนาง

ยามนี้ ภายใต้ผ้าห่มคือร่างเปลือยเปล่าทั้งสองร่าง แผ่นหลังนวลเนียน 

ของเย่เจินเจินแนบชิดติดแผ่นอกของจี่อู๋จิ้ว  สองขาก็ถูกเขากอดก่ายไว้  

คล้ายว่าคนทั้งสองประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ความคิดนี้ทำให้จี่อู๋จิ้วหัวใจ 

ร้อนผ่าว เขายื่นมือไปที่ร่างของนาง เผลอไปลูบไล้เอวคอดกิ่วของนางเบา  ๆ 

ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อคืนเอวบอบบางอ้อนแอ้นนี้กลับเกี่ยวกระหวัดรัดรึงดุจงูก็มิปาน  

เขาแทบจะมึนเมาเคลิบเคลิ้ม ราวกับว่ามันจะกร่อนกระดูกสลายวิญญาณ 

เลยทีเดียว

เมื่อหวนนึกถึง จี่อู๋จิ้วรู้สึกว่าเลือดในกายพลันพลุ่งพล่านขึ้นมาอีกครา

จู่  ๆ  เย่เจินเจินก็พลิกตัว หันหน้าเข้าหาจี่อู๋จิ้ว ไม่มีที่ให้นางวางมือได้  

จึงต้องวางบนเอวของเขาแล้วโอบกอดเอวเขาไว้ ลมหายใจร้อน ๆ เป่ารดซอกคอ 
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ของเขา หน้าอกอวบนุ่มหยุ่นชิดติดกับแผ่นอกของเขา

จี่อู๋จิ้วรู้สึกว่า แม้แต่สูดลมหายใจยังกินแรงอยู่บ้าง

เย่เจินเจินถูกเขาจูบปลุกให้ตื่นขึ้น นางลืมตาขึ้น พอได้ยินเสียงร้อง 

ครางออกมาเบา ๆ ก็ตื่นตะลึงไปครู่หนึ่ง เพิ่งพบว่าเสียงนั้นออกมาจากริมฝีปาก 

ของตัวเอง บัดนี้นางสติแจ่มชัด สัมผัสได้ว่าจี่อู๋จิ้วกำลังจุมพิตร่างกายของนาง  

รู้สึกถึงสัมผัสแฉะชื้นบริเวณทรวงอก พอก้มหน้าลงไปก็เห็นจี่อู๋จิ้วกำลังก้มหน้า 

ปรนเปรอและตักตวงจากหน้าอกของนางอยู่ มือของเขาก็ไม่อยู่นิ่งเฉย ลูบไล ้

ไปทั่วเรือนร่างนาง นางผลักเขาออกพร้อมกับขมวดคิ้วมุ่น

หลังจากที่ถูกนางผลักออก จี่อู๋จิ้วก็ยังหน้าไม่อายยื่นหน้าเข้าไปใกล้ 

อีกครั้ง คราวนี้มือเท้าของเขาว่านอนสอนง่ายขึ้นเยอะ เพียงแค่โอบกอดนาง 

เท่านั้น กระซิบข้างริมหูนางว่า “เจินเจิน เจ้าคิดจะข้ามแม่น้ำรื้อสะพาน๑ 

หรือไม่” เสียงหัวเราะนั้นเจือการตัดพ้อหลังจากที่ถูกปฏิเสธ อีกทั้งยังเจือ 

ความกังวลอยู่ด้วย

เย่เจินเจินถูกเขาเตือนความทรงจำ พลันนึกถึงสิ่งที่พวกเขาทำกัน 

เมื่อคืนนี้อย่างเร่าร้อน คนทั้งสองพลอดรักอยู่เนิ่นนานที่ริมน้ำอย่างไร้ยางอาย  

หลังจากนั้นก็ทำความสะอาดร่างกายตรงริมน้ำ ก่อนที่จี่อู๋จิ้วจะอุ้มนางกลับ 

กระโจมที่พักแล้วอดมิได้จะร่วมรักกันอีกคราหนึ่ง เหตุการณ์ในตอนแรกนาง 

ยังจดจำได้อยู่บ้าง แต่เหตุการณ์ในภายหลังกลับมืดแปดด้าน ความจำของ 

นางเริ่มจะยุ่งเหยิงไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปบ้าง ทว่าความรู้สึกสุขสมหวามไหว 

จนร่างกายเบาหวิวเหมือนวิญญาณกำลังจะหลุดลอยออกจากร่างนั้น นาง 

กลับจำได้อย่างแม่นยำ

แม้ว่าหน้าจะหนา เย่เจินเจินก็อดจะอายหน้าแดงมิได้  ก้มหน้าลง 

ไม่พูดจา

จี่อู๋จิ้วอ้ำอึ้งอยู่นาน สุดท้ายเอ่ยถามว่า “เจินเจิน อาการป่วยของเจ้า 

 ๑  อุปมาว่าหลอกใช้คนอื่นแล้วก็ถีบหัวส่ง ข้ามฟากได้แล้วก็ถีบเรือส่ง ถูกนำมาใช้เปรียบเปรย 

คนที่ไม่รู้จักระลึกถึงบุญคุณของผู้อื่น หรือเป็นคนเนรคุณนั่นเอง
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ดีขึ้นแล้วกระมัง”

เย่เจินเจินค่อย ๆ พยักหน้าน้อย ๆ เดิมเข้าใจว่าตัวเองยังคงรู้สึกต่อต้าน 

เรื่องพรรค์นี ้ ทว่าเมื่อคืนแม้นางจะขัดเขินอยู่บ้าง แต่ก็มิได้รังเกียจ พอตอนนี ้

มาคิด ๆ ดู ความเขินอายยังมีอยู่ แต่ก็มิได้รู้สึกขยะแขยง เช่นนี้สมควรดีขึ้น 

แล้วกระมัง

ก็ไม่รู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ เย่เจินเจินครุ่นคิดในใจ นี่คงเป็นสาเหตุที ่

จี่อู๋จิ้วตั้งใจอาบน้ำต่อหน้านางทุกวันเป็นแน่ 

จี่อู๋จิ้วเห็นนางพยักหน้าก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง ดึงนางเข้ามาแล้วเริ่มจูบนาง 

อย่างดูดดื่ม ยิ่งจูบก็ยิ่งเกี่ยวกระหวัดซอกซอนให้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้น เย่เจินเจิน 

กลับผลักเขาออกไปอีกครั้ง

“เจินเจิน…”

“ข้าเหนื่อยมาก” เมื่อวานทั้งดื่มสุราทั้งโดนยาหลอนประสาทกับยา 

ปลุกกำหนัด เกิดเรื่องยุ่งวุ่นวายสับสนอลหม่านมากมาย เผาผลาญพลังงาน 

ไปอย่างแท้จริง ยามนี้ร่างกายนางอ่อนระโหยโรยแรง พลิกร่างแต่ละคราล้วน 

เหนื่อยแรง ยิ่งไม่มีทางจะออกศึกได้อีก

“งั้นเจ้านอนอยู่นิ่ง  ๆ อย่าขยับ” จี่อู๋จิ้วกล่าวเสนอแนะ

“…” นี่นับว่าเป็นการเสนอความเห็นด้วยหรือ

สุดท้ายจี่อู๋จิ้วก็ตรวจเย่เจินเจินด้วยตัวเองไปรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่า 

นางหายจากอาการป่วยแล้ว ก่อนจะหยุดมือลงแล้วคนทั้งสองทำความสะอาด 

ร่างกาย พร้อมกับช่วยเย่เจินเจินแต่งกายอย่างเอาใจใส่ เป็นเพราะรีบร้อนมา 

ช่วยนาง พวกเขาจึงไม่ได้นำเสื้อผ้าของเย่เจินเจินมาด้วย ยามนี้นางสวมเสื้อ 

ตัวในของเขาอยู่ ร่างบางระหงถูกห่อหุ้มด้วยเสื้อสีขาวตัวหลวม เรือนร่าง 

ที่เพิ่งผ่านการร่วมรักมาประดุจกลีบดอกท้อต้องหยาดน้ำค้าง จี่อู๋จิ้วมองอย่าง 

เคลิบเคลิ้มอยู่บ้าง

ฉับพลันนั้นเย่เจินเจินก็คิดขึ้นมาได้เรื่องหนึ่ง “แย่แล้ว!”

“เกิดอะไรขึ้น” จี่อู๋จิ้วถามอย่างเป็นห่วง

“หลีโหยว!”
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จี่อู๋จิ้วได้ยินชื่อนี้ ใบหน้าดำคล้ำขึ้นมาทันที หญิงผู้นี้ เวลาอย่างนี้ 

ยังกล้าเอ่ยชื่อชายอื่น ไม่กลัวเขาจะหึงเอาเสียเลย

เย่เจินเจินไม่ทันได้คิดถึงจิตใจของจี่อู๋จิ้ว นางสวมเสื้ออาภรณ์เสร็จก็ 

คิดจะวิ่งออกไปนอกกระโจม “เร็ว หลีโหยวก็อยู่ในค่ายทหารของเผ่าหนี่ว์เจิน  

เขาคงไม่เกิดเรื่องอะไรใช่ไหม” เมื่อวานเชลยต่างก็ถูกสังหารจนหมดสิ้น

“สวมรองเท้าก่อน!” จี่อู๋จิ้วดึงนางกลับมา ทั้งคว้ารองเท้าแล้วใส่ให้นาง 

พร้อมทั้งตะโกนออกไปนอกกระโจม “หวังโหย่วฉาย!”

หวังโหย่วฉายขานรับพลางสาวเท้าเดินเข้ามา พอเห็นสภาพภายใน 

กระโจมก็คางแทบหลุด เขาเห็นอะไรเข้า! ฝ่าบาทนำฉลองพระบาทที่เป็นของ 

พระองค์เองไปให้ผู้อื่นสวม แล้วยังสวมให้ฮองเฮา!

“เจ้าไปแจ้งลู่หลีทีว่า ให้เขาค้นหาคนจงหยวนผู้หนึ่งที่ชื่อหลีโหยว ที่อยู ่

ในกองทัพของเผ่าหนี่ว์เจินเมื่อวานนี้หน่อย” จี่อู๋จิ้วรับสั่ง

“พ่ะย่ะค่ะ” หวังโหย่วฉายพยายามรักษาสีหน้านิ่งขรึมไว้ แล้วล่าถอย 

ออกไป

เย่เจินเจินตะโกนไล่หลังสำทับหวังโหย่วฉายว่า “เขาไม่ได้สวมเสื้อเกราะ  

สวมเสื้อคลุมยาวธรรมดาเท่านั้น”

จี่อู๋จิ้วสวมรองเท้าให้เย่เจินเจินเสร็จแล้วพานางเดินออกไป กล่าวอย่าง 

กลัดกลุ้มว่า “เหตุใดเจ้าถึงเป็นห่วงหลีโหยวผู้นั้นมากถึงขนาดนี้เล่า”

“เขาช่วยข้าไว้” เย่เจินเจินเล่าเรื่องก่อนหน้านี้ให้จี่อู๋จิ้วฟังรอบหนึ่ง

จี่อู๋จิ้วได้ยินเย่เจินเจินบอกว่า แค่คิดจะตอบแทนคุณที่หลีโหยวช่วยชีวิต 

เท่านั้น สีหน้าจึงอ่อนลง ทว่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง เจ้าหลีโหยวผู้นี้เหตุใดถึงด ี

ต่อเจินเจินได้ถึงเพียงนี้ หรือว่าจะวางแผนชั่วไว้!

ลู่หลีนำตัวหลีโหยวมาอย่างรวดเร็ว เมื่อวานขณะที่พวกเขาจับกุมตัว 

เชลยก็เจอตัวเขาแล้ว เห็นว่าเขาเป็นคนจงหยวน อีกทั้งยังบอกว่าตัวเองถูกจับ 

มาเป็นแพทย์ทหาร จึงละเว้นชีวิตเขาไว้ชั่วคราว และได้ให้ทหารสองสามนาย 

เฝ้าเขาไว้ เพื่อรอให้จี่อู๋จิ้วเป็นคนพิจารณาตัดสิน

จี่อู๋จิ้วพอเห็นหลีโหยว แม้ว่าจะไม่มีความรู้สึกที่ดีกับเขา ทว่าอย่างน้อย 
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คนผู้นี้ก็เคยช่วยชีวิตเจินเจินไว้ เย่เจินเจินก็รู้สึกซาบซึ้งต่อเขา ครั้นแล้วจี่อู๋จิ้ว 

พูดไปหลายประโยค รับปากว่าจะพาหลีโหยวกลับไปด้วย หลีโหยวจึงกล่าว 

ขอบคุณจี่อู๋จิ้ว แล้วหันมากล่าวขอบคุณเย่เจินเจิน สายตาที่สบประสานตา 

ของคนทั้งสองดูจะสนิทสนมอยู่บ้าง พอเห็น จี่อู๋จิ้วก็ลากเย่เจินเจินเดินออกไป 

ทันที

หลีโหยวกล่าวอยู่ด้านหลังของพวกเขาด้วยเสียงไม่ดังนักว่า “น้องสาว 

เจิน ถ้าพวกเรามีวาสนาก็คงจะได้พบกันอีก”

จี่อู๋จิ้วจับท้ายทอยของเย่เจินเจินไว้มิให้นางหันหน้ากลับไป พลาง 

ครุ่นคิดในใจ ใครจะอยากมีวาสนาไปพบกับเจ้าคนที่ไม่ประสงค์ดีกัน

เย่เจินเจินได้แต่โบกมือตอบกลับไป

หลังจากเดินจากมาแล้ว เย่เจินเจินถามขึ้นมาทันควัน “พวกเราต้อง 

กลับไปหรือไม่”

จี่อู๋จิ้วส่งเสียง  “อืม”  ในลำคอคำหนึ่ง

“หม่อมฉันรู้สึกว่าพวกเรายังไม่ควรกลับไป”

จี่อู๋จิ้วชะงักฝีเท้าหันมามองนาง “เพราะเหตุใด”

“หม่อมฉันได้ยินที่ตั๋วตั่วอูลาถูพูดคุยกับพวกหนี่ว์เจิน พอจะคาดการณ ์

ตำแหน่งที่ตั้งของราชสำนักเผ่าหนี่ว์เจินได้” เย่เจินเจินกล่าวตอบ

แววตาของจี่อู๋จิ้วเปล่งประกายขึ้นวูบหนึ่ง “แน่ใจหรือไม่”

เย่เจินเจินพยักหน้าขึงขัง

หลังจากอาเอ่อร์ฮาถูได้รวบรวมเผ่าหนี่ว์เจินให้เป็นปึกแผ่นได้ก็สร้างเมือง 

ตูเฉิงขึ้นมา ไม่รู้เป็นเพราะกลัวตามล้างแค้นหรือหวั่นเกรงบางอย่าง เจ้าคนผู้นี ้

ได้สร้างเมืองตูเฉิงขึ้นมาสองแห่งในเวลาเดียวกัน มีทั้งจริงและเท็จ บรรดา 

ตระกูลสูงศักดิ์และบรรดาขุนนางของเผ่าหนี่ว์เจินล้วนอาศัยอยู่ในเมืองตูเฉิง 

ที่แท้จริง มีเพียงแค่ชนชั้นสูงกับผู้มีสายสัมพันธ์ตรงกับอาเอ่อร์ฮาถูเท่านั้น 

ถึงมีสิทธิ์รู้ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองตูเฉิงที่แท้จริง แม่น้ำสองสายที่อยู่ด้านล่าง 

ภูเขาฉางไป๋ซานนั้นมีประชาชนอาศัยอยู่เบาบาง คนส่วนใหญ่ที่เคยถูกเผ่า 

หนี่ว์เจินรุกรานก็ไม่รู้ว่าเมืองตูเฉิงที่แท้จริงของพวกเขาอยู่ที่แห่งใด ยิ่งไม่ต้อง 
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พูดถึงแคว้นต้าฉีเลย

ยิ่งไปกว่านั้น แคว้นต้าฉีมิได้มีความสนใจจะออกตามหาเมืองตูเฉิงของ 

เผ่าหนี่ว์เจิน จึงไม่มีผู้ใดนึกอยากจะบุกรังของพวกเขา แม้แต่จี่อู๋จิ้ว ที่เดิมนั้น 

เพียงแค่วางแผนไม่ให้อาเอ่อร์ฮาถูหนีกลับไปได้เท่านั้นเอง

แต่ตอนนี้…

เย่เจินเจินกางแผนที่แผ่นหนึ่งออก ทำสัญลักษณ์วงกลมที่เป็นตำแหน่ง 

ที่พวกเขาอยู่ในปัจจุบัน หลังจากนั้นก็ลากเส้นจากทิศตะวันออกจนมาถึง 

ตำแหน่งหนึ่ง แล้วทำสัญลักษณ์ไว้ “ก็คือที่นี่”

จี่อู๋จิ้วกับลู่หลีก้มลงมองจุดนั้น หลังพิงภูเขาและอยู่ติดน้ำ สะดวก 

ในการป้องกัน แต่ยากแก่การโจมตี น่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองตูเฉิงที่แท้จริง

เย่เจินเจินลากตำแหน่งสองจุดเชื่อมต่อกันเป็นเส้นทางเดียว เส้นนี้เป็น 

ทิศทางตะวันออก  -  ตะวันตก กล่าวคือ หากพวกเขาคิดจะยกทัพไปเยือน 

ราชสำนักเผ่าหนี่ว์เจิน มีแต่ต้องไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น 

จี่อู๋จิ้วกับลู่หลีหันมาสบสายตากันแวบหนึ่ง เห็นแววตาของฝ่ายตรงข้าม 

แฝงระคนสงสัย

ปัญหาแรก  ข่าวสารของเย่ เจินเจินนั้นไม่แน่ใจว่าแม่นยำหรือไม่   

บุกทะลวงเมืองหวงหลง๒  ตีฝ่าไปในแดนศัตรู ไม่อาจเทียบได้กับศึกสงคราม 

ทั่วไป หากพ่ายแพ้ยังมีโอกาสให้หลบหนี แต่หากพวกเขาต้องเดินทางทั้งไกล 

ทั้งยากลำบาก แล้วกลับคว้าน้ำเหลว  ถูกทหารไล่ตามอีก  เช่นนั้นคงไร้ 

ทางรอดแล้ว

ปญัหาทีส่อง การรกุไลโ่จมตคีราวนีเ้ปน็เพราะรบีรอ้นเคลือ่นทพั พวกเขา 

จึงนำสัมภาระในการเดินทางมาไม่มากนัก ซึ่งหากรวมพวกเสบียงอาหารที่ยึดมา 

จากเผ่าหนี่ว์เจินด้วยแล้ว ก็คงเพียงพอให้ใช้ไปอีกสามสิบกว่าวัน หากบัดนี้ 

เริ่มเคลื่อนทัพไปที่ราชสำนักเผ่าหนี่ว์เจิน เร็วสุดยี่สิบวัน ช้าสุดสามสิบวัน  

แต่หากหยุดทัพที่ เขตใจกลางของเผ่าหนี่ว์เจินอีกสักสองสามวัน คงเกิด 

 ๒ หมายถึงการบุกทะลวงตรงเข้าไปทำลายล้างรังศัตร ู
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สถานการณ์ว่าเสบียงอาหารไม่เพียงพอ นี่นับว่าเสี่ยงมาก

ด้วยปัญหาสองอย่างที่อยู่ตรงหน้านี้ ยามนี้พวกเขาต้องกลับไปที่ค่าย 

ก่อน ถึงจะเป็นแผนการที่ฉลาดที่สุด

แต่ไม่เข้าถ้ำเสือ ไหนเลยจะได้ลูกเสือ หากว่าข่าวสารของเย่เจินเจิน 

เป็นเรื่องจริง แล้วพวกเขาพลาดโอกาสไป เช่นนั้นไม่น่าเสียดายแย่หรอกหรือ

จี่อู๋จิ้วครุ่นคิดอยู่นาน คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออก เนื่องจาก 

อาเอ่อร์ฮาถูนำกำลังพลของเผ่าหนี่ว์เจินโยกย้ายไปแนวหน้าแล้ว ฉะนั้น 

แนวหลังต้องโล่งโจ้ง หากว่าเย่เหลยถิงที่อยู่ฝั่งนั้นประสานงานได้ดี หรือ 

อาเอ่อร์ฮาถูถูกตีจนพ่ายยับ แม้ว่าสุดท้ายพวกเขายังไม่สามารถหาเมืองตูเฉิง 

ของฝ่ายศัตรูได้ ทั้งหมดก็ยังสามารถถอยทัพออกไปได้

พอคิดได้แล้ว จี่อู๋จิ้วก็กล่าวความเห็นของเขาให้ลู่หลีกับเย่เจินเจินฟัง  

ครั้นแล้วคนหนุ่มสาวใจกล้าสามคนรวมกลุ่มกัน ท้ายที่สุดมติก็ผ่านเป็น 

เอกฉันท์ เป็นการตัดสินใจที่ถึงกับทำให้เหล่าตาแก่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเมืองหลวง 

ต่างนึกหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง
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ตำแหน่งที่พวกเย่เจินเจินอยู่ ณ ปัจจุบันคือเมืองจี้โจวที่นับว่าใกล้กับ 

แผ่นดินแคว้นต้าฉีมากที่สุด เย่เจินเจินไม่วางใจให้หลีโหยวกลับไปเมืองจี้โจว 

ตามลำพัง จี่อู๋จิ้วจึงส่งกำลังทหารห้าสิบนายไปคุ้มครองเขา อันที่จริงแล้วจี่อู๋จิ้ว 

รู้สึกว่าฐานะของหลีโหยวผู้นี้ดูน่าสงสัยมาก---ก่อนหน้านี้เขาได้ส่งองครักษ์ 

ลับสี่นายคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของหลีโหยวไว้ แต่เขากลับเล็ดลอด 

จากการติดตามได้ บัดนี้เขากลับปรากฏตัวในค่ายทหารของชนเผ่าหนี่ว์เจิน 

อย่างน่าประหลาด หากบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่น่าจะบังเอิญถึงขนาดนี้  

เพราะสงครามตรงชายแดนนั้นตึงเครียด การเดินทางออกไปค้าในต่างแคว้น 

จึงค่อย  ๆ  ลดลง สหายคนใดของหลีโหยวไม่กลัวตายเยี่ยงนี้ ถึงกับพากอง 

คาราวานพ่อค้ามาใกล้สนามรบได้

จี่อู๋จิ้วเชื่อมั่นว่าหลีโหยวผู้นี้ต้องเป็นตัวปัญหา ขณะที่เย่เจินเจินกับ 

หลีโหยวโบกมืออำลากัน เขาก็ตัดสินใจได้อย่างหนึ่ง เอาตัวหลีโหยวไปด้วย

๕
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เย่เจินเจินไม่ทราบสาเหตุ หลีโหยวทราบว่าพวกเขาจะไปสังหารคน  

จึงไม่ยินยอมติดตามไปด้วย ทว่าไม่ว่าอย่างไร จี่อู๋จิ้วก็ไม่ยอมปล่อยเขาไป

เย่เจินเจินขุ่นเคืองอยู่บ้าง “ทรงคิดจะทำอะไรกันแน่ การเดินทางของ 

พวกเราคราวนี้อันตรายมาก เหตุใดต้องลากคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาด้วย!”

จี่อู๋จิ้วกล่าวตอบว่า “ถ้าหากเขาเป็นไส้ศึก กลับไปแล้วเขาแอบส่งข่าว 

ให้ชนเผ่าหนี่ว์เจินจะทำอย่างไรเล่า”

“เขาจะเป็นไส้ศึกได้อย่างไร”

“หากเขาไม่ใช่ไส้ศึก  ข้าจะรับประกันความปลอดภัยของเขาเอง  

เจินเจิน เจ้าเชื่อใจข้านะ”

เย่เจินเจินได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ รู้ว่าเขาแค่ขี้ระแวง ไม่ได้มีเจตนาร้าย 

ต่อหลีโหยว ถึงอย่างไรโรคขี้ระแวงของจี่อู๋จิ้วก็แก้ไม่หาย อีกทั้งเขายังเป็นผู้ 

ครองแคว้น ตรัสคำไหนคำนั้น ยามนี้บอกว่าจะปกป้องหลีโหยวให้ได ้ เช่นนั้น 

ก็ควรจะคุ้มครองเขาได้กระมัง

เย่เจินเจินได้แต่ปลอบใจหลีโหยว กล่าวว่า แค่ให้เขาติดตามมาชมดู 

วิวทิวทัศน์ตามทาง เที่ยวเล่นสักรอบหนึ่งก็ได้กลับไปแล้ว ทำเหมือนกับว่า 

พวกเขาได้ออกไปท่องเที่ยวจริง  ๆ 

หลีโหยวเผยยิ้มขมขื่น “น้องชายเจิน เจ้าไม่ต้องพูดแล้ว พี่อู๋ เขา 

สงสัยในตัวข้าใช่หรือไม่”

เย่เจินเจินโกหกไม่เก่ง ก็อ้ำ  ๆ  อึ้ง  ๆ ไม่รู้จะกล่าวอธิบายอย่างไร

หลีโหยวถามว่า “เช่นนั้นน้องชายเจินคิดว่าอย่างไร หรือเจ้าก็คิดว่า 

ข้าเป็นไส้ศึก”

“จะเป็นไปได้อย่างไรเล่า” เย่เจินเจินตอบโดยไม่ต้องคิด

“ขอบคุณเจ้า” หลีโหยวเพ่งพินิจนาง “ขอแค่คำพูดนี้ของเจ้า คนอื่น 

จะสงสัยข้าอย่างไรก็ไม่สำคัญอีกแล้ว”

สายตาที่หลีโหยวมองเย่เจินเจินนั้นมีความเร่าร้อนอยู่บ้าง นางจึงอด 

ที่จะลูบท้ายทอยมิได้ “ข้ายังมิได้ขอบคุณท่านดี  ๆ  เลย ขอบคุณที่ท่านได้ 

ช่วยชีวิตข้าในวันนั้น”
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หลีโหยวคลี่ยิ้ม “ข้าคอยเป็นตัวถ่วงเจ้า มิหนำซ้ำยังรอให้เจ้ามาปกป้อง 

อีก เจ้าพูดออกมาเช่นนี้ ข้าละอายใจยิ่งนัก”

เย่เจินเจินยิ่งรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ “ข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้น”

หลีโหยวกำลังจะพูดก็เห็นจี่อู๋จิ้วสาวเท้าก้าวใหญ่  ๆ  เข้ามา จี่อู๋จิ้วหิ้ว 

คอเสื้อของเย่เจินเจินแล้วลากเดินจากไป ก่อนจากยังส่งสายตาตักเตือนมาให้ 

หลีโหยวทีหนึ่ง

หลีโหยวลูบจมูกเก้อ  ๆ  พลางคลี่ยิ้มให้เขา

เย่เจินเจินยื่นมือคว้าจับมือของจี่อู๋จิ้ว “จะทำอะไรน่ะ จะทำอะไรน่ะ!”

จี่อู๋จิ้วหิ้วนางจนเท้าลอยพื้น เหมือนกระต่ายน้อยที่ดิ้นรนจะมีชีวิตอยู่  

เขาอยากจะหัวเราะนัก พอเห็นว่ารอบ  ๆ  ไร้คนแล้ว จึงก้มหน้าจูบหนัก  ๆ 

ทีหนึ่งก่อนจะปล่อยนางลง “ไปกันเถอะ พวกเราไปล่าละมั่งกัน”

แม้ว่าการเคลื่อนทัพจะสำคัญมาก  ทว่าขวัญกำลังใจของทหารนั้น 

สำคัญยิ่งกว่า จี่อู๋จิ้วนำทหารจำนวนหนึ่งเร่งเดินทัพทั้งวันทั้งคืน ยามนี้จึง 

ไม่อยากให้ทุกคนเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไป เขาคิดว่ายังมีเวลาเหลืออยู่  

มีความคิดอย่างไร้ยางอายว่า พอถึงเผ่าหนี่ว์เจิน เสบียงอาหารคงจะกิน 

จนหมดแล้ว ทหารม้าหนึ่งหมื่นกว่านายนี้  หากออกปล้นสะดมชาวบ้าน 

คงสามารถเพิ่มเสบียงขึ้นมาได้บ้าง

ดังนั้นทหารม้ากลุ่มนี้จึงเดินอย่างไม่รีบร้อน ยังมีเวลาหยุดเดินชื่นชม 

วิวทิวทัศน์ บางทีก็ล่าสัตว์ บนทุ่งหญ้ามีฝูงละมั่งอยู่หลายฝูง สัตว์ชนิดนี้ 

เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ฆ่าได้ไม่ง่าย แม้ว่าชนเผ่าที่เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนจะใช้ชีวิต 

อยู่บนทุ่งหญ้ามานาน แต่ก็น้อยครั้งจะไล่ตามละมั่งได้ทัน ถึงอย่างนั้นละมั่ง 

ที่แข็งแรงและปราดเปรียวฝูงนี้ก็ไม่คณามือของกองพลทหารเสินจีแห่งแคว้น 

ต้าฉีหรอก ทหารนับร้อยที่ซุ่มอยู่ในพงหญ้าต่างขว้างหอกเข้าใส่ แลเห็น 

ละอองเลือดพุ่งกระฉูดจากฝูงละมั่งที่อยู่ไกลออกไป พอมีละมั่งตัวหนึ่งล้มลง 

ไป เหล่าละมั่งในรัศมีโดยรอบต่างแตกฮือหลบหนี

จี่อู๋จิ้วควบขี่อยู่บนหลังม้า น้าวคันศร ปล่อยลูกธนูสามดอกออกไป 

พร้อมกัน พุ่งโจมตีฝูงละมั่งที่แตกฮือดุจดาวตก ทั้งสามดอกล้วนปักเข้าที่ 
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ละมั่งทั้งสามตัว ดอกหนึ่งเข้าที่ลำคอ อีกสองดอกปักเข้าที่เท้าหน้าและเท้าหลัง 

ของละมั่งอีกสองตัว บาดเจ็บแต่ยังไม่ถึงตาย ทว่าลูกธนูมีกำลังแรง จึงปักเข้า 

กระดูกเสียสามส่วน เจ้าละมั่งจึงมิอาจจะขยับไปไหนได้

เหล่าทหารกลับเข้าไปเก็บละมั่ง เย่เจินเจินเห็นลูกธนูสามดอกก็อด 

จะยกนิ้วโป้งให้จี่อู๋จิ้วมิได้ นางปล่อยธนูไปเช่นกัน ไม่รู้ว่าตัวเองยิงเข้าหรือไม่  

หากได้อย่างจี่อู๋จิ้วก็คงดี รู้สึกภาคภูมิ ทว่าคงไม่มีผู้ใดจะเก่งกล้าสามารถ 

ได้เท่าเขา 

จี่อู๋จิ้วได้รับคำชมจากเย่เจินเจินรู้สึกภูมิใจยิ่ง เขายื่นหน้าเข้าไปหา รอ 

รับรางวัลจากเย่เจินเจิน

ภายใตส้ายตาจบัจอ้งของคนทัง้หลาย ไหนเลยเยเ่จนิเจนิจะกลา้หอมแกม้ 

เขา ทว่าจี่อู๋จิ้วยังคงอยู่ท่าเดิมไม่ขยับ แววตาทอประกายอ่อนโยน ริมฝีปาก 

ของเขาโค้งขึ้น ดูอย่างไรก็ทะลึ่งลามกไม่สำรวม แต่ก็เป็นเจ้าโรคจิตที่ทำให้ 

หญิงสาวนับพันนับหมื่นหลงใหลคลั่งไคล้ 

เย่เจินเจินจนใจจึงรีบหอมแก้มเขาเร็ว  ๆ  ทีหนึ่ง

นายทหารที่ผ่านไปผ่านมาต่างทำเป็นมองไม่เห็นการกระทำแสดง 

ความรักของชายหญิงคู่นี้ 

เนื่องจากไปล่าละมั่ง พวกเขาเลยประหยัดเสบียงอาหารไปได้ไม่น้อย  

เนื้อละมั่งรสชาติเยี่ยมยอดมาก มีฤทธิ์ร้อน สามารถช่วยบำรุงเลือดลม กิน 

วันละมื้อเปรียบได้กับกินยาลูกกลอนเพิ่มพลังก็มิปาน แม้ทหารม้ากองนี้ 

จะเร่งเดินทางจนมีสภาพย่ำแย่ แต่กลับยังอาจหาญดั่งพยัคฆ์คำราม ร่างกาย 

แข็งแรงดีเยี่ยม

ทุกคราที่กินละมั่ง จี่อู๋จิ้วมักเลือกไขกระดูกละมั่งให้เย่เจินเจินกิน  

ของสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อการไหลเวียนของเลือดมากที่สุด เสริมสร้างซ่อมแซม 

ส่วนที่สึกหรอ ผู้หญิงกินแล้วสามารถช่วยบำรุงธาตุเย็น รักษาความงาม 

ความเยาว์วัย และบำรุงผิวพรรณและอื่น  ๆ อีกทั้งเป็นฤทธิ์ร้อน ไม่มีพิษ 

และไม่มีผลข้างเคียงอีกด้วย เย่เจินเจินถูกเขาบำรุงจนสีหน้าแดงเปล่งปลั่ง  

ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้น ดูแล้วช่างเป็นภาพที่ชวนมอง 
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คนทั้งกลุ่มเดินทางอยู่หลายสิบวัน สภาพดินค่อย  ๆ  แปรเปลี่ยนไป  

ไม่ใช่พื้นที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลอีกแล้ว สามารถเห็นเทือกเขาทอดยาวเหยียด 

จากที่ไกล  ๆ  กับต้นไม้สูงใหญ่ในระยะใกล้  ๆ สีของดินก็เปลี่ยนจากสีเหลือง 

เป็นสีดำ

จี่อู๋จิ้วจึงสั่งการให้เดินทัพโดยเร็วเพราะพบชาวบ้านหนี่ว์เจินบนถนนเข้า 

โดยบงัเอญิ ทวา่เรือ่งตลกคอื พอเหน็กองทพัแปลกหนา้ พวกชาวบา้นหนีว่เ์จนิ 

กลับไม่รีบไปแจ้งข่าวต่อราชสำนัก คงมีสาเหตุ สาเหตุแรก พวกเขาไม่ใช่ 

เหล่าเครือญาติของอาเอ่อร์ฮาถู อาเอ่อร์ฮาถูมักทุ่มกำลังรบทัพจับศึกพร่ำเพรื่อ  

ประชาชนที่อยู่ใต้การปกครองของเขามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ดังนั้นจึงไม่มี 

ความรู้สึกที่ดีต่อเชื้อพระวงศ์ สาเหตุที่สอง…อาจจะหาราชสำนักไม่เจอก็เป็น 

ไปได้…

อืม ชนเผ่าหนึ่ง จู  ่ๆ เปลี่ยนจากสังคมทาสเข้าสู่สังคมศักดินา มีกระทั่ง 

ศูนย์กลางรวมอำนาจ อีกทั้งยังมิยอมศึกษาคนรอบข้างเช่นนั้น ระบอบจึงมี 

ช่องโหว่อยู่มากมายปานนั้นก็พอจะเข้าใจได้

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรายงานต่อขุนนางของหนี่ว์เจิน จี่อู๋จิ้วก็หาได้กลัวไม่  

ทหารฝีมือดีของหนี่ว์เจินล้วนไปสู้ศึกที่เมืองเหลียวตงกันหมด ทหารสอง 

หมื่นนายที่เหลืออยู่มีแต่จะยอมจำนนรับความพ่ายแพ้  บัดนี้แนวหลังของ 

พวกเขาเหลือเพียงแค่ทหารที่อ่อนแอและบาดเจ็บ จะมีปัญญาทำอะไรได้

ไม่ใช่ว่าคิดจะป้องกันเมืองตูเฉิง อยากป้องกันแล้วจะทำได้…

จี่อู๋จิ้วนำกำลังทหารไปบุกจู่โจมเมืองตูเฉิงของหนี่ว์เจินได้อย่างสะดวก 

ราบรื่น เมืองของชาวหนี่ว์เจินล้วนว่างเปล่า ไม่มีแม้แต่เตรียมการป้องกัน  

จนกระทั่งทหารของแคว้นต้าฉีเข้ามาควบคุมเมืองตูเฉิงทั้งเมืองแล้วพวกเขายัง 

คิดว่าตนเองกำลังฝันอยู่

ชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน ต่อสู้อย่างห้าวหาญ เหี้ยมโหด เมื่อเผชิญกับ 

ข้าศึก แม้เอากำลังเข้าหาญสู้ไม่ได้ก็จะพยายามต้านสุดกำลัง ทว่าเมืองตูเฉิงนี้ 

ไม่ค่อยใหญ่นัก นอกจากทหารเฝ้ารักษาเมืองแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเชื้อพระวงศ์ 

กับขุนนางบุ๋นบู๊นับร้อย เจ้านายเหล่านั้นไม่ได้คิดอะไรมาก วัน  ๆ  มีแต่จะ 
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กินอาหารเลิศรสล้ำค่าลงท้องแล้วก็ขับถ่ายเท่านั้น

จี่อู๋จิ้วมีรับสั่งให้คนจับเชื้อพระวงศ์และบรรดาขุนนางมัดไว้แล้ว ทหาร 

ที่คิดต่อต้านก็ให้สังหารทิ้ง ส่วนทหารที่ยอมจำนนก็มัดไว้ที่หนึ่ง เขาเยี่ยมชม 

ตูเฉิงอยู่สองสามวันก็รู้สึกหมดความสนใจ เขากับเย่เจินเจินจึงได้แต่รอ 

อาเอ่อร์ฮาถูกลับเมืองอย่างเงียบ  ๆ 

ทว่ารอมาหลายวันแล้วอาเอ่อร์ฮาถูก็ยังไม่กลับมา รอจนกระทั่งสายสืบ 

ที่จี่อู๋จิ้วส่งไปนำรายงานผลการรบกลับมา อาเอ่อร์ฮาถูเขาคงกลับมาไม่ได้อีก…

เพราะเหตุใด

ทีน่ีพ่วกเราใชเ้วลาไปกลบัในไมก่ีว่นั ดสูวิา่จะ ‘ตอบแทน’ ความโหดเหีย้ม 

ทารุณไร้มนุษยธรรมของอาเอ่อร์ฮาถูอย่างไร

เป็นอย่างที่จี่อู๋จิ้วคาดการณ์ไว้ อาเอ่อร์ฮาถูยกทัพลั่นกลองไปตีเมือง 

เหลียวตงอีกครั้ง ผลลัพธ์กลับถูกเย่เหลยถิงโจมตีจนพ่ายกลับไปอีก

และเป็นอย่างที่จี่อู๋จิ้วคาดการณ์อีกครา เขาแสร้งวิ่งหนีไปวางกับดักที่ 

ปากทางภูเขา คำนวณว่า ถ้าหากเย่เหลยถิงหลงกลเข้ามาในกับดักก็มีแต่ตาย 

อย่างไร้ที่กลบฝัง

และเย่เหลยถิงตกหลุมพรางอย่างแท้จริงตามที่อาเอ่อร์ฮาถูวางแผนไว้

ทว่าไม่ได้เป็นตามการคาดการณ์ของอาเอ่อร์ฮาถูไปเสียหมด เพราะ 

เจ้าโง่นี่มีปืนใหญ่มาด้วย…

ฉิบหายแล้ว!!!

ทหารม้าของหนี่ว์เจินที่อยู่บนเขากำลังจะเริ่มบุก อาเอ่อร์ฮาถูคิดจะ 

ถอนคำสั่ง แต่ก็สายไปเสียแล้ว ทหารม้าน่ะหรือ จะชนะก็ชนะด้วยคำคำเดียว 

คือ  ‘เร็ว’ แพ้ก็คือการนั่งอยู่บนนั้น

เย่เหลยถิงเกรงว่าจะทำให้ชาวหนี่ว์เจินตกใจ ดังนั้นก่อนหน้านี้จึงนำ 

ปนืใหญใ่สไ่วใ้นรถ แลว้เอาหญา้ใสไ่วร้อบ ๆ กอ่นจะคลมุดว้ยผา้สดีำ มองไกล ๆ  

เหมือนเป็นรถขนส่งเสบียงอาหาร

รอทหารที่ดักซุ่มโจมตีลงมือ เย่เหลยถิงกำชับให้ทหารจุดไฟเปิดฉาก 

ยิงปืนใหญ่ถล่มใส่ทหารม้าที่บุกเข้ามาทั่วทุกสารทิศ แผนทัพของทหารม้านี้  
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เจตนาเดิมคือคิดจะตีกระบวนทัพของแคว้นต้าฉีจนแตกพ่าย แต่กลับไม่นึก 

ว่ายังไม่ทันลงจากภูเขา พวกเขากลับถูกตีจนแตกพ่ายเสียเอง

ทางแคว้นต้าฉีมีทหารที่มีพลังแขนมหาศาล สามารถยกปืนใหญ่ได้  

เหล่าทหารจำนวนหนึ่งที่โชคดีสามารถหลบการโจมตีครั้งแรกไปได้ แต่ต้องมา 

ประสบกับระเบิดเป็นครั้งที่สอง แม้ว่าระเบิดครั้งนี้ไม่ได้มีพลังอานุภาพ 

เทา่กบัครัง้กอ่นหนา้นี้ ทวา่กส็ามารถกำชยัเหนอืกวา่ คนทีถ่กูกำจดัมนีบัไมถ่ว้น

ระเบิดลงมาสองครั้ง สูญเสียทหารที่ดักซุ่มโจมตีไปกว่าครึ่ง

ส่วนที่เหลือครึ่งหนึ่ง พอเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งหนีเตลิด แถมยังไม่ยอม 

หยุดฝีเท้า วิ่งฝ่าออกไป สำหรับทหารที่บุกฝ่าออกมา กองพลทหารเสินจีกับ 

กองพลทหารที่ห้าประสานงานได้อย่างดีเยี่ยม สังหารฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้ความ 

ปรานี ส่วนคนที่วิ่งหนี เย่เหลยถิงนำกองพลทหารรักษาพระองค์ออกตาม 

ไล่ล่าสังหารด้วยตัวเอง

สุดท้าย ศึกสงครามนี้รบเสียจนมืดฟ้ามัวดิน เกิดเสียงร้องห่มร้องไห้ 

กันระงม สนามรบเต็มไปด้วยซากศพนอนจมกองเลือด เย่เหลยถิงนับจำนวน 

ทหารที่เหลืออยู่ พบว่าคนบาดเจ็บน้อยกว่าที่เขาคาดการณ์ไว้เล็กน้อย ชาว 

หนี่ว์เจินยังนำทรัพย์สินที่เหลืออยู่จำนวนสุดท้ายมาประเคนให้ถึงที่

แตน่า่เสยีดายคอื อาเออ่รฮ์าถนูำทหารทีแ่ตกพา่ยหลบหนไีปทางทศิเหนอื

เย่เหลยถิงกลัวว่าเมืองจี้โจวจะเกิดเรื่อง จึงมิกล้ายกทัพไล่ตาม เก็บ 

กวาดเสร็จแล้วก็ถอยทัพกลับไป

ส่วนทางอาเอ่อร์ฮาถูเห็นว่าด้านหลังไม่มีทหารไล่ตามมา เพิ่งจะหอบ 

พักหายใจกลับได้ยินเสียงรายงานด้านหน้าว่า รังถูกแคว้นต้าฉียึดครองแล้ว  

เหล่าเชื้อพระวงศ์กับขุนนางบุ๋นบู๊นับร้อยล้วนถูกจับกุมตัวแล้ว!

เพลิงโทสะของอาเอ่อร์ฮาถูโหมขึ้นมาในใจ พลันกระอักเลือดออกมา 

คำหนึ่ง

ทว่าการกระอักเลือดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาเอ่อร์ฮาถูคิดแทบจะ 

หัวระเบิดยังคิดไม่ออกว่าแคว้นต้าฉีสามารถตลบหลังเขาได้อย่างไร ยิ่งไป 

กว่านั้น  เขายิ่งคิดไม่ออกว่าพวกมันหาเมืองตูเฉิงของเขาเจอได้อย่างไร  
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ตอนแรกเขายังไม่เชื่อ จนกระทั่งมีคนกลับมารายงานเขาเป็นครั้งที่สอง เขา 

จะไม่เชื่อก็ไม่ได้ ส่วนคนที่สาม ช่วยจี่อู๋จิ้วส่งคำพูดมา บอกให้อาเอ่อร์ฮาถู 

กลับไปโดยด่วน 

เขาน่ะหรือจะกล้ากลับไป!

อาเอ่อร์ฮาถูมองทหารที่พ่ายแพ้เบื้องหน้านี้  พลางสะกดจิตตัวเอง  

อีกทั้งยังหาความเชื่อมั่นที่จะคว้าชัยจากทหารของแคว้นต้าฉีที่เปรียบเหมือน 

ปีศาจเหล่านั้นไม่ได้เลยสักนิด 

ยามนี้ ทางทิศเหนือมีกองทัพของแคว้นต้าฉี ทิศใต้มีกองทัพของแคว้น 

ต้าฉี ทิศตะวันออกก็กระโดดลงทะเล มีเพียงแต่…ไปทางทิศตะวันตกก่อน

ครั้นแล้วอาเอ่อร์ฮาถูก็นำกองกำลังที่มีสภาพยับเยินมุ่งหน้าไปทางทิศ 

ตะวันตก

จุดมุ่งหมาย ชนเผ่าอูหลาน

เมื่อจี่อู๋จิ้วทราบทิศทางที่อาเอ่อร์ฮาถูจะไป รู้สึกว่าตาเฒ่าผู้นี้ช่างไร้ 

คุณธรรม ลูกเมียถูกคนจับตัวไว้ยังมิสนใจ ตัวเองหนีเอาตัวรอดก่อน ไร้ 

ความรับผิดชอบเกินไปแล้ว

“ขา้ไมม่ทีางทำแบบนีก้บัภรรยาขา้แน่ ๆ” ขณะพดู จีอู่จ๋ิว้กม็องเยเ่จนิเจนิ 

ไปพลาง รอคอยให้เย่เจินเจินมีสีหน้าประทับใจเมื่อได้ยินวาจานี้ 

กลับคาดไม่ถึงว่าเย่เจินเจินจะย้อนถามขึ้นมาประโยคหนึ่ง “ใครจะกล้า 

จับตัวภรรยาท่านกัน”

“…” จี่อู๋จิ้วดึงเย่เจินเจินเข้ามา พลางขบกัดริมฝีปากของนางไม่เบา 

ไม่หนักครั้งหนึ่ง มองดูนางขมวดคิ้วน้อย  ๆ เพราะรู้สึกเจ็บอย่างพึงพอใจ  

“ช่างไม่ประสีประสาต่อความรัก”

หวงัโหยว่ฉายบงัเอญิไดย้นิคำพดูประโยคนีอ้ยา่งไมท่นัระวงั จงึเยย้หยนั 

ขึ้นในใจ เอ่ยวาจาเช่นนี้ ราวกับว่าฝ่าบาททรงเข้าใจเรื่องความรักของหนุ่มสาว 

มากอย่างนั้นละ…

จี่อู๋จิ้วหยุดพักแถวเขตชายแดนของชนเผ่าหนี่ว์เจินอยู่ไม่กี่วัน พลาง 

สังเกตการณ์การใช้ชีวิตของชาวเผ่าหนี่ว์เจินอยู่พักหนึ่ง เขาพบว่าสภาพชีวิต 
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ความเป็นอยู่ของคนชนเผ่าหนี่ว์เจินนั้นดีมาก มีการเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน  

เก็บฟืน ตกปลาล่าสัตว์ แต่ไม่มีการเพาะปลูก พอจะเข้าใจสภาพของสถานที่ 

แห่งนี้ได้ ที่แห่งนี้หนาวยะเยือก ปลูกอะไรก็กลัวว่าไม่รอด ทว่าเดินเตร็ดเตร ่

อยู่สองสามวัน จี่อู๋จิ้วก็เลิกล้มจะหาคำอธิบายนี้แล้ว แม้ว่าอากาศจะหนาว  

แต่ทำไมต้นไม้ใบหญ้ายังเจริญงอกงามได้ดี มีเฉพาะพืชไร่เกษตรกลับไม่ 

งอกงามกัน ถึงแม้พืชไร่เกษตรจะปลูกไม่ขึ้น ทว่าบนแผ่นดินนี้มีพืชไร่เกษตร 

มากมาย คงไม่มีทางปลูกไม่ขึ้นเลยสักต้นหรอกกระมัง

ถึงแม้ว่าจะปลูกไม่ขึ้นเลยสักต้น มีแต่ทดลองถึงจะทราบได้

คิดได้เช่นนี้ จี่อู๋จิ้วจึงค่อย  ๆ  นึกแผนการหนึ่งขึ้นมาได้

เมื่อหาทางออกได้ พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องหยุดค้างที่แห่งนี้ต่อ จี่อู๋จิ้ว 

นำกองทัพที่ไร้ความเสียหาย พร้อมกับเหล่าเชลยกลุ่มหนึ่งของชนเผ่าหนี่ว์เจิน  

มุ่งหน้าไปยังเมืองเหลียวตง

อาเอ่อร์ฮาถูหลบหนีไปถึงชนเผ่าอูหลาน เย่เจินเจินรู้สึกว่าเขาเป็นตัว 

หายนะ มิสู้ตัดรากถอนโคนตั้งแต่เนิ่น ๆ หาไม่แล้วรอเขาฟื้นคืนชีพมาเมื่อใด  

คงเกิดเรื่องใหญ่แน่ ดังนั้นนางจึงเสนอความเห็นให้ยกทัพรุกไล่ข้าศึกที่หมด 

ทางสู้ทันทีเพื่อตัดไฟแต่ต้นลม

จี่อู๋จิ้วรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นกังวล “อาเอ่อร์ฮาถูไม่ใช่เทพสงครามไร้ความ 

พ่ายแพ้เหมือนตอนแรกอีกแล้ว ยามนี้ร้อนรนเหมือนสุนัขไร้บ้าน ผู้ใดจะกล้า 

ให้ที่พักพิงกับเขาอยู่อีก” เขากล่าวอย่างครุ่นคิด พร้อมกับเล่นเส้นผมของ 

เย่เจินเจินไปพลาง  ๆ เส้นผมสีดำเงางามนั้นให้สัมผัสที่นุ่มลื่นและเย็น ยาม 

ลูบให้ความรู้สึกสบายยิ่งนัก

วาจานี้ฟังดูมีเหตุผลอยู่บ้าง ทันใดนั้น เย่เจินเจินคิดถึงอีกปัญหาหนึ่ง  

“ฝ่าบาท เกรงว่าในเมืองหลวงจะมีสายลับของชนเผ่าหนี่ว์เจินอยู่”

“เอ๊ะ?” จี่อู๋จิ้วหยุดมือ ก้มหน้าลงมองนาง “เจ้าพบอะไรเข้า”

เย่เจินเจินกล่าวตอบ “ขอไม่ปิดบัง ตั๋วตั่วอูลาถูผู้นั้นตั้งแต่แรกก็ 

เข้าใจว่าหม่อมฉันเป็นฝ่าบาท เป็นเพราะบนตัวหม่อมฉันมีเสื้อเกราะอ่อน เสื้อ 

เกราะอ่อนนี้ท่านปู่สั่งให้คนนำมาให้ เรื่องนี้ผู้ที่รู้สมควรมีไม่มาก”
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จี่อู๋จิ้วรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้าง “ช่างน่าคิด” เย่ซิวหมิงมีตำแหน่งสูง  

แต่เขาไม่มีความจำเป็นต้องป่าวประกาศว่าเขาได้มอบของขวัญล้ำค่าให้ฮ่องเต้ 

อย่างเอิกเกริก ยิ่งเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงชีวิตของฮ่องเต้ด้วยแล้ว ดังนั้นคนที่ 

รู้เรื่องนี้น่าจะเป็นคนที่เขาเชื่อใจที่สุด

จู่  ๆ  เย่เจินเจินก็นึกขึ้นมาได้ หากเป็นเช่นนี้ ท่านปู่ของนางก็น่าสงสัย 

มากที่สุด ดังนั้นจึงรีบกล่าวว่า “ท่านปู่ของหม่อมฉันเป็นผู้บริสุทธิ์!”

“ท่านเย่มีใจภักดี ข้าย่อมทราบดีอยู่แล้ว” จี่อู๋จิ้วหรี่ตาลง เหลือบมอง 

เย่เจินเจินอย่างประหม่าอยู่บ้าง “ทว่าข้าไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่ง เมื่อวานข้าได้ 

รับสาส์นจากเมืองหลวง บอกว่าก่อนหน้านี้ตั๋วตั่วอูลาถูได้เขียนจดหมายถึง 

คณะขุนนาง อ้างว่าได้ลักพาตัวข้า ส่วนนี้กับเรื่องที่เจ้าพูดในยามนี้ดูตรงกัน  

ทว่าต่อมาเขากลับเปลี่ยนคำพูด บอกว่าคนที่ถูกจับไปคือไทเฮาของต้าฉี มัน 

หมายความว่าอย่างไร”

“เรื่องนี้…” เย่เจินเจินหลุบตาลงต่ำ หันศีรษะที่มีเส้นผมสีดำขลับไปทาง 

จี่อู๋จิ้ว

จี่อู๋จิ้วเชยคางนางขึ้น บังคับให้นางสบตากับเขา คล้ายกำลังยิ้มแต่ 

ไม่ยิ้ม “วันที่ตั๋วตั่วอูลาถูใกล้จะตาย พูดโพล่งออกมาว่า  ‘ไทเฮาไว้ชีวิตด้วย’  

เจ้าอย่าบอกข้านะ ว่าเขาสายตาไม่ดีมองเจ้าเป็นไทเฮาจริง  ๆ”

เย่เจินเจินหลบสายตา “เขา…สายตาไม่ดี หม่อมฉันบอกว่าไม่ใช่ เขา 

ก็ไม่เชื่อ” ถึงอย่างไรคนตายก็พูดไม่ได้

นางช่างใจกล้านัก ถึงกับสวมรอยเป็นไทเฮา จี่อู๋จิ้วขบกรามแน่น  

ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี หญิงผู้นี้ยังกล้าพูด เขาส่ายหน้า “เจ้า…” เจ้า 

อยู่นาน เห็นนางก้มหน้าไม่เอ่ยคำ พอเห็นแล้วดูน่าสงสารเป็นที่สุด เขากำลัง 

จะตำหนิว่ากล่าวออกไป พลันกลืนคำพูดหายลงคอ ถอนหายใจอย่างระอา  

“เจ้ารู้ตัวว่าผิดแล้วหรือยัง”

เย่เจินเจินพยักหน้าแข็งขัน 

จี่อู๋จิ้วบีบแก้มของนางไปมา ปลายนิ้วนั้นสัมผัสได้ถึงความนุ่มนิ่มและ 

มีน้ำมีนวล หัวใจคันยิบ  ๆ เขาแสร้งทำหน้าบึ้ง “เจ้าพูดสิ ข้าสมควรจะ 
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ลงโทษเจ้าอย่างไรดี”

เยเ่จนิเจนิลงัเล ตดัสนิใจอยา่งยากลำบาก “ไมอ่ยา่งนัน้ทรงใหห้มอ่มฉนั 

เรียกพระองค์ว่าท่านพ่อดีไหม เช่นนี้พวกเราสองคนก็เสมอกันแล้ว”

“…” จี่อู๋จิ้วได้ยินคำพูดของนางเข้าแทบอยากจะกระอักเลือดออกมา 

แล้ว “ใครอยากจะเป็นบิดาของเจ้ากัน ข้าเป็นสามีของเจ้าต่างหาก!” เขาเห็น 

เย่เจินเจินยังจะอ้าปาก กลัวว่านางจะพูดอะไร  ‘เพี้ยน  ๆ’  อีก จึงดึงนางเข้าสู่ 

อ้อมอก จูบกลีบปากสีชมพูระเรื่อดุจดอกท้ออย่างเร่าร้อน

เย่เจินเจินถูกเขาจูบจนลมหายใจติดขัด พวงแก้มแดงระเรื่อ แววตา 

ฉ่ำไปด้วยหยาดน้ำ นางเงยหน้าขึ้น ลูบหน้าอกของจี่อู๋จิ้ว “ยังโกรธอยู่อีกหรือ”

จี่อู๋จิ้วเห็นท่าทางอย่างนี้ของนาง มิทันได้รู้ตัว ไฟที่สุมในอกดับมอด  

แต่ไฟพิศวาสภายในกายถูกจุดขึ้นแทน เขายกมือขึ้น ไล้หัวแม่มือลงบนริม 

ฝีปากชุ่มชื้นแดงระเรื่อของเย่เจินเจินเบา  ๆ คล้ายกับการหยอกเย้า แววตา 

ของเขาเริ่มเข้มขึ้น กล่าวเสียงทุ้มต่ำว่า “โกรธสิ ทำไมจะไม่โกรธ ข้าโกรธ 

จะตายอยู่แล้ว”

เย่เจินเจินรู้สึกว่าพอจะเข้าใจได้ นี่เป็นเรื่องที่ทำให้เสียหน้ามากจริง ๆ  

จี่อู๋จิ้วเป็นถึงฮ่องเต้  แน่นอนว่าต้องรักหน้าตา  นางคิดอยากจะปลอบ 

ประโลมเขา กลอกตาวูบหนึ่ง สายตาหยุดอยู่ที่หว่างขาของเขา ครั้นแล้วนาง 

ไมล่งัเล ยืน่มอืไปกอบกมุนอ้งชายของจีอู่จ๋ิว้นวดเคลน้คลงึเบา ๆ เกลีย้กลอ่มวา่  

“ท่านอย่าโกรธอีกเลยนะ”

“…” จู่  ๆ  ก็ได้รับการโจมตีอย่างหนักหน่วงเช่นนี้ จี่อู๋จิ้วอดจะสูด 

ลมหายใจไม่ได้ นัยน์ตาเขาหรี่ปรืออย่างมีความสุข รู้สึกเสียวซ่านรัญจวนใจ 

ไปหมดทั้งตัว ไม่เสียทีเป็นภรรยาของจี่อู๋จิ้ว ถึงเกลี้ยกล่อมคนด้วยวิธีนี้… 

มหัศจรรย์

ทว่าถึงอย่างนั้น…ไม่เลวเลยสามารถอิ่มเอมในรสรัก

แม้ว่าเย่เจินเจินจะปลอบประโลมจี่อู๋จิ้วได้แล้วก็ตาม ทว่าสุดท้ายนาง 

ยังถูกเขาลงโทษอยู่ดี ผลของการลงโทษคือ นางถูกปรนเปรอตักตวงตอน 

กลางวันแสก  ๆ จนสองขาอ่อนระทวย ร่างกายเปล่าเปลือยถูกห่อด้วยผ้าห่ม 
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ผืนบาง ขี้เกียจจนไม่อยากขยับตัวไปไหน

จี่อู๋จิ้วทายถูกอีกครั้งแล้ว

อาเอ่อร์ฮาถูเอาคำว่า  ‘แบกรับ’ อักษรเพียงคำเดียวในชั่วชีวิตนี้จากไป 

ได้หลายวันแล้ว เขากลัวทหารแคว้นต้าฉีจะไล่ตามทัน ดังนั้นจึงเร่งเดินทาง 

ให้เร็วขึ้นเป็นสองเท่าด้วยความหวาดกลัวและหวาดระแวง แต่ก็ไปถึงชนเผ่า 

อูหลานอย่างปลอดภัย

หัวหน้าชนเผ่าป๋อรื่อเทียชื่อน่าต้อนรับเขาเป็นอย่างดี พลบค่ำก็จัดงาน 

เลี้ยงฉลองและตกรางวัลให้กับเหล่าทหาร ในงานเลี้ยง นั่งกอดคอกับอาเอ่อร์- 

ฮาถูต่างเรียกกันเป็นพี่เป็นน้อง ดูสนิทสนมเป็นอย่างยิ่ง อาเอ่อร์ฮาถูแม้ว่า 

ไม่ชอบนั่งเทียบเคียงกับผู้ที่ เคยพ่ายแพ้กับตนเมื่อกาลก่อนนัก  แต่บัดนี้ 

ไม่เหมือนกับกาลก่อนอีกแล้ว หมดสิ้นหนทางต้องมาพึ่งพิงผู้อื่น มิอาจ 

กล่าวคำปฏิเสธได้

เย็นนั้นอาเอ่อร์ฮาถูถูกป๋อรื่อเทียชื่อน่ามอมสุราไปไม่น้อย อีกทั้งยัง 

ดูแลเอาใจใส่ไปส่งเขาถึงกระโจมด้วยตัวเองอีก หลังจากนั้นก็ถูกเขาตัดศีรษะ 

พร้อมกับรอยยิ้มกริ่ม

ศีรษะนี้ ห้าวันหลังจากนั้นมันมาปรากฏอยู่บนโต๊ะของจี่อู๋จิ้ว ป๋อรื่อ- 

เทียชื่อน่าเป็นคนละเอียดรอบคอบมากคนหนึ่ง ยามนี้ใกล้จะถึงต้นฤดูคิมหันต ์

แล้ว เขาคงกลัวว่าศีรษะมันจะส่งกลิ่นเหม็น ยังให้คนเอาน้ำแข็งใส่มาด้วย

เย่เจินเจินพอคิดถึงเหตุผลที่เขาใส่น้ำแข็งมาด้วยแล้วก็อดที่จะรู้สึก 

เยียบเย็นมิได้

ที่แท้พันธมิตรก็เชื่อถือไม่ได้ เรียกได้ว่าเจอคนล้มแล้วชอบซ้ำเติม 

ตอกย้ำพลังอำนาจอยู่เบื้องหน้า ทุกอย่างล้วนดั่งเมฆหมอก ที่เย่เจินเจิน 

คอ่นขา้งประหลาดใจคอื ปอ๋รือ่เทยีชือ่นา่ผูน้ีด้เูหมอืนคอ่นขา้งทราบสถานการณ์ 

อยู่บ้าง---ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ไปตีเมืองจี้โจวกับอาเอ่อร์ฮาถูตามนัดหมายด้วย

“ยังจำได้ไหมว่าพวกเราได้พบกับสายลับคนนั้นที่เมืองจี้โจว เป็นไปได ้

ว่าที่พวกเขากลับไปแล้ว น่าจะไปพูดอะไรบ้างอย่างกับป๋อรื่อเทียชื่อน่าแน่”  
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จีอู่จ๋ิว้กลา่ว ไมเ่พยีงเทา่นี้ เดมิทปีอ๋รือ่เทยีชือ่นา่นัน้โดนบบีบงัคบัใหย้อมจำนน 

ต่อชนเผ่าหนี่ว์เจิน ยกทัพก็เป็นเพราะได้รับผลประโยชน์ บัดนี้พบว่าหา 

ประโยชน์อันใดไม่ได้แล้ว กลับจะมาสิ้นชีพ การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นี้ 

คงทำไม่สำเร็จแล้ว

“แต่ว่าหม่อมฉันรู้สึกว่ามันแปลก  ๆ  ชอบกล” เย่เจินเจินกล่าวพร้อม 

ขมวดคิ้ว

“เจ้าคิดอะไรอยู่”

“หม่อมฉันรู้สึกว่า แม้ชนเผ่าหนี่ว์เจินจะแข็งแกร่งมาก แต่ก็ไม่พอ 

ที่จะส่งผลกระทบต่อชนเผ่าทางตะวันตกเฉียงเหนือได้  อีกทั้งไม่มีทาง 

เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะมาโจมตีแคว้นต้าฉีพร้อมกันด้วย ดังนั้นการใช้กำลัง 

ทหารเขา้คกุคามจงึไมป่ระสบผลสำเรจ็ หากจะพดูวา่ใชผ้ลประโยชนเ์ขา้หลอกลอ่ 

ก็ไม่น่าจะใช่ คนเผ่าหนี่ว์เจินนั้นยากจนแร้นแค้น พวกเขาจะเอาของดี ๆ อะไร 

ไปหลอกล่อให้ชนเผ่าทาทาร์กับดินแดนถูหลู่ฟาน กล่าวคือ แม้ว่าหลายปี 

มานี้การทหารของชนเผ่าหนี่ว์เจินจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย  ๆ แคว้นต้าฉีก็มิใช่ 

พวกอยู่นิ่งเฉย เหตุใดอาเอ่อร์ฮาถูถึงกล้าทุ่มสุดตัว กดดันให้ทุกชนเผ่าเข้าร่วม 

ทำศึกนี้ด้วย”

จี่อู๋จิ้วไม่ตอบ เพียงแค่ดึงมือของเย่เจินเจิน คลี่ยิ้มน้อย  ๆ “เจินเจิน 

ของข้าฉลาดมาก”

“ทรงบอกสินี่เกิดเรื่องอะไรขึ้น”

“อธิบายได้อย่างเดียวเท่านั้น” เขาเอามือของเย่เจินเจินมาที่ริมฝีปาก 

แล้วจุมพิตเบา  ๆ กล่าวอย่างไม่ใส่ใจว่า “มีหนอนบ่อนไส้”

เย่เจินเจินตื่นตกใจ “หรือว่ามีคนคิดก่อกบฏ”

จี่อู๋จิ้วส่ายหน้า “ไม่รู้สิ ข้าก็หวังว่าข้าคงคิดมากเกินเหตุ”

“แม้ว่าจะคิดก่อกบฏจริง เหตุใดยังไม่เห็นพวกเขาเคลื่อนไหว”

“คาดว่าคงไม่เป็นไปตามแผนการที่พวกเขาวางไว้กระมัง”
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อาเอ่อร์ฮาถูสิ้นชีพ สงครามคราวนี้ก็ใกล้จบลงแล้ว ชนเผ่าทาทาร์กับดินแดน 

ถูหลู่ฟานก็ยอมหมอบราบคาบแก้วตั้งนานแล้ว

ต่อมาก็รอเจรจาสงบศึก แคว้นต้าฉีถือไพ่ดีไว้ในมือ อยากจะสู้อย่างไร 

ก็สู้เช่นนั้น จี่อู๋จิ้วหาได้ร้อนใจไม่ รับสั่งยกทัพนำเหล่าเชลยกลับเมืองหลวง

ตรึกตรองว่าตนเองเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตา เหล่าเชลยล้วนแล้ว 

แต่หน้าบาง จี่อู๋จิ้วให้พวกเขานั่งบนรถ พอถึงเมืองเหลียวตงก็ถอดเครื่อง 

พันธนาการของเหล่าเชลย แล้วใส่แค่โซ่ตรวนเท่านั้น จะได้เคลื่อนไหวได้อย่าง 

อิสระ 

ผ่านไปไม่กี่วัน จี่อู๋จิ้วเริ่มนึกเสียใจแล้วที่ตนมีเมตตามากจนเกินเหตุ

เนื่องจากมีเชลยที่เป็นสตรีนางหนึ่งคิดเพ้อฝันว่าจะยั่วยวนเขาได้

เป็นจุดเริ่มต้นที่จี่อู๋จิ้วหันมาปกป้อง  ‘พรหมจรรย์’  ของเขายิ่งชีพ ไม่ให้ 

ประวัติศาสตร์กลับมาซ้ำรอยอีก

หนึ่งวันก่อนกลับเมืองหลวง จี่อู๋จิ้วยืนอยู่ที่สูง พลางกวาดสายตามอง 

ทุ่งหญ้าที่กว้างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือและเทือกเขาที่ปรากฏอยู่เหนือ 

เส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สัมผัสได้ถึงสายลมไม่เบาไม่แรงพัดพา 

ให้สาบเสื้อของเขาเปิดอ้า

ใต้ฝ่าเท้าของเขาคือแผ่นดินของแคว้นต้าฉีที่เขามีฐานะเป็นผู้ครองแคว้น  

เขายืนอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันการรุกรานและแย่งชิงดินแดนของคนต่างเผ่า เขา 

ใช้สองมือของตัวเองเพื่อปกป้องบ้านเมืองและปกป้องประชาชนของตัวเอง  

เขาใช้เลือดของคนต่างเผ่ามาเซ่นไหว้ดวงวิญญาณที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้อง 

การรุกรานและกดขี่จากแคว้นต่างแดนมานับร้อยพันปี

โอรสสวรรค์ปกป้องบ้านเมือง พร้อมสละชีพเพื่อชาติ 

จี่อู๋จิ้วครุ่นคิดในใจ หลังจากร้อยปีนี้ ตัวเองมีหน้าไปพบกับบรรพบุรุษ 

ในปรโลกได้แล้ว

“ท่านแม่ทัพอู๋ ข้างนอกลมแรง ท่านไม่ควรยืนอยู่ที่นี่นานนัก ระวังจะ 

เป็นหวัดเอาได้” จู่  ๆ  ก็มีเสียงสดใสดังขึ้น ทำให้จี่อู๋จิ้วหลุดจากภวังค์แห่ง 

ความคิด
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จี่อู๋จิ้วผินหน้ากลับไป เห็นหญิงสาวนางหนึ่งอายุประมาณสิบห้าสิบหกป ี

ดวงตากลมโต เปล่งประกายเจิดจ้า นางสวมเสื้อผ้าขาดเป็นรู  ๆ  ของชนเผ่า 

หนี่ว์เจิน และมีโซ่เหล็กพันธนาการตรงข้อเท้า ทำให้เกิดสุ้มเสียงครืด  ๆ  

ยามนางก้าวเดิน

จี่อู๋จิ้วจำไม่ได้ว่านางเป็นใคร ทราบเพียงว่านางเป็นเชลยเผ่าหนี่ว์เจิน

แม่นางน้อยเห็นหน้างุนงงของจี่อู๋จิ้วจึงค่อย ๆ  ยอบกายคารวะ “ข้าน้อย 

คอืสัว่ลา องคห์ญงิของเผา่หนีว่เ์จนิ แมท่พัอู ๋ ทา่น…เคยชว่ยชวีติของขา้นอ้ยไว”้  

ยามพูดก็ก้มหน้าลงน้อย  ๆ ตื่นเต้นเสียจนสองมือกำชายเสื้อไว้แน่น

จี่อู๋จิ้วเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ ยามที่บุกเข้าตูเฉิงของหนี่ว์เจินครั้งแรก  

ทหารของต้าฉีได้จับเชลยไว้ไม่น้อย ยามนั้นเขาเห็นทหารสองสามนายกำลัง 

หยอกเอินแม่นางน้อยนางหนึ่งจึงพูดห้ามปรามไป หลังจากนั้นได้ยินคนพูดว่า 

นางเป็นองค์หญิงอะไรสักอย่าง ยามนั้นเขามิได้ใคร่ใส่ใจ ตอนนี้ดูแล้ว 

คงจะเป็นนางแน่แท้

จี่อู๋จิ้วไม่รู้ว่าจะกล่าวอะไรกับนางดี จึงพูดออกไปประโยคหนึ่งว่า “อืม  

เจ้าพูดภาษาฮั่นได้ไม่เลว”

สั่วลาได้รับคำชมจากเขา ใบหน้าพลันแดงระเรื่อ “ข้าน้อย…ตั้งแต่เล็ก 

ก็เลื่อมใสวัฒนธรรมของชาวฮั่นมาตลอด”

จี่อู๋จิ้วครุ่นคิดในใจ แล้วเกี่ยวอะไรกับข้า

เขาไม่ทราบว่าสั่วลาผู้นี้มีแผนจะทำอะไร แม้ว่าสั่วลายังอายุน้อย  

ทว่าฉลาดมาก หลังจากกองทัพของอาเอ่อร์ฮาถูพ่ายแพ้ได้ส่งสาส์นกลับมา  

นางทราบดีว่าชีวิตของตัวเองต้องพบความยากลำบากแน่ ยามนี้มาได้ยินว่า 

ท่านพ่อเสียชีวิตแล้ว นางก็ยิ่งมั่นใจในการคาดการณ์ของตัวเองมากขึ้น จาก 

คนผู้หนึ่งฐานะดั่งหงส์กลับตกอับมาเป็นไก่ไร้ขนด้วยเวลาเพียงสั้น  ๆ บัดนี้ 

นางตกอับกลายเป็นเชลย เนื่องด้วยมีรูปโฉมงดงามอยู่บ้าง กลัวได้แต่จะ 

กลายเป็นนางบำเรอ ถูกเหยียดหยามดูหมิ่นไม่มีที่สิ้นสุด มิสู้หาคนเป็นที่พึ่ง 

ไว้แต่เนิ่น ๆ แม้จะยังมีฐานะต่ำต้อย แต่ก็ยังได้รับความรัก คงดีกว่าที่เป็นอยู ่

ตอนนี้ หลายวันนี้นางได้สังเกตดู พบว่าแม่ทัพอู๋ผู้นี้หน้าตาหล่อเหลา ปัญญา 
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เฉียบแหลม คุณสมบัติก็ไม่เลว อีกทั้งยังไม่เหมือนกับคนที่ลุ่มหลงความงาม 

ของอิสตรี คิดว่าอนุที่บ้านคงมีไม่มากนัก ตัวเลือกวิเศษถึงเพียงนี้ นางจึง 

มีความคิดที่ว่า หอคอยที่ใกล้น้ำย่อมเห็นพระจันทร์ก่อน๑ ด้วยความคิดนี้  

เมื่อมองแม่ทัพอู๋อีกคราก็พบว่ามองอย่างไรก็ถูกตาต้องใจ  ไม่ทราบตั้งแต่ 

เมื่อใดที่สายตาเอาแต่จับจ้องอยู่ที่เขา

วันนี้เห็นเขาอยู่ที่นี่ตามลำพัง สั่วลาจึงรู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้ว นางรู้ว่า 

ตนเองหน้าตางดงาม ยามที่ยังมีฐานะเป็นถึงองค์หญิง มีคนจำนวนไม่น้อย 

ที่ไล่ตามเกี้ยวพาราสี นักรบที่อยู่ใต้อาณัติของบิดามาหลงรักนางมากมาย  

แต่ถึงจะเอานักรบเหล่านั้นมากองรวมกันก็ยังไม่หล่อเหลาเทียบเท่าแม่ทัพอู๋ได้  

ผูช้ายจงหยวนแตง่งานสามภรรยาสีอ่นถุอืวา่เปน็เรือ่งปกต ิ สัว่ลาครุน่คดิในใจวา่  

ด้วยใบหน้านี้ของตัวเอง ถ้าเป็นฝ่ายเข้าหาจี่อู๋จิ้ว วางตัวดูต้อยต่ำลงเล็กน้อย  

เขาต้องยอมรับแน่ 

ครั้นแล้วสั่วลาจึงเดินเข้าไปด้วยความหาญกล้า

“แม่ทัพอู๋เป็นยอดวีรบุรุษ ข้างกายคงมีสาวงามรู้ใจอยู่ไม่น้อย” สั่วลา 

คลี่ยิ้มเอียงอายมองจี่อู๋จิ้ว

สาวงามนั้นมีไม่น้อย คนรู้ใจรึ…มีเพียงหนึ่งเดียว ทว่า…เรื่องนี้มัน 

เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย จี่อู๋จิ้วมองสั่วลาอย่างแปลกใจ

“แม่ทัพอู๋ไม่ต้องคิดมาก สั่วลาแค่ถามไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้น หากท่าน 

แม่ทัพรู้สึกว่าล่วงเกิน สั่วลาขอประทานโทษด้วยเจ้าค่ะ” นางค่อย  ๆ ยอบกาย 

คารวะ

“ไม่เป็นไร เจ้ามีธุระอันใด”

เดิมสั่วลาอยากสร้างสัมพันธ์กับจี่อู๋จิ้วก่อน ทว่าคนผู้นี้ใบหน้าเย็นชา  

เงียบขรึมไม่ค่อยพูด  นางมีฐานะเป็นเชลย  มิใช่จะมีโอกาสได้เข้าใกล้ 

เขาได้บ่อย  ๆ พูดอีกอย่าง พวกเราใกล้จะถึงเมืองหลวงแล้ว นางกลัวว่า 

หากมัวชักช้ารีรอคงไม่ทันกาล…ฉะนั้น นางไม่คิดอะไรทั้งนั้นก็โผเข้าไป 

 ๑ ตรงกับสำนวนไทยที่ว่า มือใครยาวสาวได้สาวเอา
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ซบหน้าอกของจี่อู๋จิ้ว โอบกอดเขาอย่างแนบแน่น

จี่อู๋จิ้วมิคิดว่าจู่  ๆ  นางจะมาไม้นี้ จึงตกตะลึงพรึงเพริด

ขณะทีเ่ขาตกตะลงึ สัว่ลากพ็ดูวา่ “แมท่พัอู ๋ สัว่ลาชืน่ชมทา่นมานานแลว้  

ทุกวันคืนวาดฝันว่าจะมีสักวันหนึ่งสามารถอยู่กับท่านได้ ข้าทราบดี สั่วลา 

มีฐานะต้อยต่ำ ไม่คู่ควรกับท่านแม่ทัพผู้หล่อเหลาสง่างาม ข้าน้อยยินยอม 

เป็นสาวใช้ไปทั้งชาติ ช่วยท่านปูที่นอนคอยอุ่นเตียง แค่นี้ก็พอใจแล้วเจ้าค่ะ”

จี่อู๋จิ้วเพิ่งจะทราบความนัย นางยอมพลีกายให้ตัวเขาอยู่ เขาจับไหล่ 

ของนางไว้คิดจะผลักออกไป ใครจะไปนึก สาวน้อยนางนี้จะแรงเยอะถึง 

เพียงนี้ กอดเอวเขาแน่น 

จี่อู๋จิ้วได้แต่ออกแรงมากขึ้นก็ยังไม่ได้ผล กลับเห็นเย่เจินเจินยืนมอง 

พวกเขาอยู่ไม่ไกล

“…” สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สถานการณ์นี้จะอธิบายเช่นใดดี

มีแต่สั่วลาที่ยังไม่รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติ ยังคงเพ้อเจ้อไม่หยุด ยิ่งพูดยิ่ง 

ขวยเขิน แถมยังเอาหน้าถู  ๆ  ไถ  ๆ  หน้าอกเขาด้วย

แม้ว่าจะอยู่ไกล จี่อู๋จิ้วก็รู้สึกใบหน้าของเย่เจินเจินดำคล้ำแล้ว ภายใต ้

สถานการณ์เร่งด่วน จี่อู๋จิ้วไม่มีทางเลือก ยกสองมือขึ้นแล้วตะโกนเสียงดัง 

“เจินเจิน ช่วยข้าด้วย!”

สั่วลา “…”

จี่อู๋จิ้ว “…”


